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ΓΤΡΟ ΑΤΣΡΙΑ 

10ΗΜΕΡΗ ΟΔΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΗ: 21 - 30/12/2019 

 Ρρόγραμμα 

 1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΠΑΣΡΑ 

Συγκζντρωςθ των εκδρομζων και αναχϊρθςθ για το λιμάνι τθσ Ράτρασ. Άμεςθ επιβίβαςθ ςτο πλοίο, τακτοποίθςθ 

ςτισ καμπίνεσ και απόπλουσ για Αγκόνα Στον ελεφκερο χρόνο ςασ μπορείτε να διαςκεδάςετε ςτουσ χϊρουσ 

αναψυχισ ι να κάνετε τισ αγορζσ ςασ ςτα καταςτιματα του πλοίου. Διανυκτζρευςθ εν πλω. 

 2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ – ΒΕΝΕΣΙΑ 

Άφιξθ ςτο Ιταλικό λιμάνι και άμεςθ αναχϊρθςθ για Βενετία. Τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθν περιοχι του 

Μζςτρε. Δείπνο, διανυκτζρευςθ. 

 3η μέρα ΒΕΝΕΣΙΑ – ΚΛΑΓΚΕNΦΟΤΡΣ 

Μετά το πρωινό κα γνωρίςουμε τθν νθςιωτικι και μοναδικι Βενετία. Με πλοιάριο πάμε κοντά ςτθν Ρλατεία του 

Αγίου Μάρκου και πρϊτα ευλαβικό προςκφνθμα ςτον Ελλθνικό Ορκόδοξο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Στθ ςυνζχεια το 

Ραλάτι των Δόγθδων, θ Γζφυρα των Στεναγμϊν, θ πλατεία του Αγίου Μάρκου, ο Ναόσ του Αγίου, το ολόι των 

Μαυριτανϊν, το Ρόντε ιάλτο, το Γκράντε Κανάλε και βζβαια τα κανάλια και οι ομορφιζσ τθσ πόλθσ κα κρατιςουν 

το ενδιαφζρον μασ. Στθ ςυνζχεια αναχωροφμε για τθν Αυςτρία και ςτο Κλάγκεφουρτ κα γίνει θ διανυκτζρευςι μασ. 

 4η μέρα ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΤΡΣ – ΜΠΑΝΣΕΝ – ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΗ – ΒΙΕΝΝΗ 

Ρρωινό και αφοφ περιθγθκοφμε ςτο όμορφο Κλάγκεφουρτ, αναχϊρθςθ τθν Αυςτριακι πρωτεφουςα, τθ Βιζννθ.  Στθ 

διαδρομι μασ κα επιςκεφκοφμε τα περίφθμα Bιεννζηικα Δάςθ. Στθν τοποκεςία Mάγιερλινγκ, κα δοφμε το άλλοτε 
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κυνθγετικό περίπτερο των Aψβοφργων, γνωςτό από τθ τραγικι ιςτορία τθσ αυτοκτονίασ του πρίγκιπα Pοδόλφου, 

τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και τθσ Mαρίασ Bετςζρα. Ακολουκεί το μοναςτιρι του Xαϊλιγκενκρόιτσ και τζλοσ 

κα κλείςουμε τθν εκδρομι μασ με επίςκεψθ και γνωριμία τθσ γνωςτισ λουτρόπολθσ Mπάντεν. Συνεχίηουμε για τθν 

Βιζννθ. Άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο.  Για το βράδυ, προτείνουμε μια βόλτα ςτθν περιοχι του 

ινγκ με τα φωταγωγθμζνα μζγαρα ι ανάβαςθ ςτον περιςτρεφόμενο πφργο Ντονάουτουρμ απολαμβάνοντασ τθ 

μαγευτικι κζα τθσ νυχτερινισ Βιζννθσ. 

 5η μέρα ΒΙΕΝΝΗ 

Μετά το πρωινό ξεκινάμε για τθν ξενάγθςθ τθσ Βιζννθσ, όπου κα δοφμε τθν κρατικι Ππερα, τα μουςεία Φυςικισ 

Ιςτορίασ και Ιςτορίασ τθσ Τζχνθσ, τουσ Αυτοκρατορικοφσ και λαϊκοφσ κιπουσ, το παλάτι Χόφμπουργκ, το 

Κοινοβοφλιο, το Δθμαρχείο, το Χρθματιςτιριο κακϊσ και το Ρανεπιςτιμιο. Κατόπιν κα επιςκεφκοφμε τον 

κακεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου και τον Ελλθνορκόδοξο Μθτροπολιτικό ναό, τθν πάροδο των Ελλινων, για να 

καταλιξουμε ςτο ςπουδαιότερο παλάτι τθσ πόλθσ το Σζνμπρουν. Ακολουκεί γεφμα και ξεκοφραςθ. Το βράδυ 

προαιρετικι ςυμμετοχι για διαςκζδαςθ ςτθν ςυνοικία Γκρίντςινγκ ςε παραδοςιακι ταβζρνα. Επιςτροφι ςτο 

ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

 6η μερα ΒΙΕΝΝΗ – ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ 

Ρρωινό και αποχαιρετϊντασ τθν Βιζννθ πάμε για το Σάλτςμπουργκ, μια από τισ ωραιότερεσ Αυςτριακζσ πόλεισ, 

ςυνδεδεμζνθ με τον Μότςαρτ, το Μεγάλο τζκνο τθσ, τθν πόλθ τθσ Μελωδίασ, των μουςικϊν φεςτιβάλ και των 

καταπλθκτικϊν Ναϊν., πάνω ςτον Σάλτςαχ ποταμό. Θα περπατιςουμε ςτα γραφικά δρομάκια ςτο ιςτορικό κζντρο 

και κα γνωρίςουμε τον Κακεδρικό Ναό, τθν πλατεία των Ανακτόρων, το παλιό Δθμαρχείο, το ςπίτι που γεννικθκε ο 

Μότςαρτ, το Ανάκτορο Μιραμπζλε και τουσ κιπουσ του. Χρόνοσ ελεφκεροσ ςτον πεηόδρομο Γκεντραιντεγκάςε. 

Τζλοσ τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα, δείπνο και διαν/ςθ. 

 7η μέρα ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ – MONDSEE – WOLFGANGSEE 

Ρρόγευμα και αναχωροφμε για τισ καταπλθκτικζσ Αυςτριακζσ λίμνεσ MONDSEE  και WOLFGANGSEE που είναι λίγα 

χιλιόμετρα ζξω από το Σάλτςμπουργκ. Στάςθ για περιπάτουσ, φωτογραφίεσ ςτα ανεπανάλθπτθσ ομορφιάσ μικρά 

χωριά πάνω ςτισ λίμνεσ, όπωσ το St. Gilgen, St. Lorenz κλπ.  Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο αργά το απόγευμα, δείπνο 

και διαν/ςθ. 

 8η μέρα ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ – ΙΝΝΜΠΡΟΤΚ – ΒΕΡΟΝΑ 

Μετά το πρωινό αναχϊρθςθ για το υπζροχο Κννςμπρουκ, τθν πρωτεφουςα του Τυρόλο. Η χρυςι Στζγθ, το ζμβλθμα 

τθσ πόλθσ, τα ανάκτορα των Αψβοφργων, τα μπαρόκ και ροκοκό κτίρια, ο πεηόδρομοσ τθσ πόλθσ είναι κάποια από 

τα ενδιαφζροντα που κα δοφμε. Στθ ςυνζχεια και μζςω ωραιότατθσ διαδρομισ τθσ περιοχισ των Δολομιτϊν, του 

περάςματοσ του Μπρζνερο, τθσ Γζφυρασ τθσ Ευρϊπθσ και καταπράςινθσ φφςθσ πάμε  για τθν Βερόνα . Η Ριάτςα 

Μπρα με τθν καλφτερθ μετά το Κολοςαίο τθσ ϊμθσ αρζνα, το Δθμαρχείο, τα τείχθ τθσ πόλθσ και βζβαια το ςπίτι 

τθσ Ιουλιζτασ με το περίφθμο μπαλκόνι τθσ είναι κάποια από τα αξιοκζατα τθσ πόλθσ που κα γνωρίςουμε. Τζλοσ 

τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο, δείπνο και διανυκτζρευςθ. 

 9η μέρα ΒΕΡΟΝΑ – ΑΝΚΟΝΑ 

Mετά το πρωινό αναχωροφμε για τθν Ανκόνα, επιβίβαςθ ςτο πλοίο και απόπλουσ για Ράτρα. Διανυκτζρευςθ ςτο 

πλοίο. 
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 10η μέρα ΠΑΣΡΑ – ΑΘΗΝΑ 

Άφιξθ ςτθν Ράτρα το μεςθμζρι και επιςτροφι ςτθν Ακινα. 

 

Σιμή ςυμμετοχήσ: 650€  

Επιβάρυνςη μονοκλίνου : 180 €  

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 Μεταφορά με πολυτελζσ ποφλμαν 

 Ειςιτιρια πλοίου ςε 4κλινεσ εςωτερικζσ καμπίνεσ 

 Ξενοδοχεία 4* με πρωινό ςε μπουφζ και δείπνο 

 Ζμπειροσ ςυνοδόσ - ξεναγόσ 

 Αςφάλεια ταξιδιοφ αςτικισ ευκφνθσ 

 Φ.Ρ.Α. 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 Φόροι διαμονισ ςτα ξενοδοχεία και check points 25€ 

 Βαπορζτο Βενετίασ 15€ 

 

Διαφορά τρίκλινησ καμπίνασ κατ'άτομο: 40 €   
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