
                                  

   www.kantzos.gr          www.x-tremeclub.gr        
  
 

KANTZOS AGN TRAVEL – X-TREMECLUB.GR   ΥOUTH ΗOLIDAYS – KΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 44 ΠΕΡΙΣΣΟΣ ΝΕΑ ΙΩΝΙΑ Τ.Κ. 14232 

ΤΗΛ: 2102588921, 2102511360 FAX: 2102522317 WEB: www.kanzos.gr  www.x-tremeclub.gr  mail: info@kantzos.gr 

  

 
 
 
 
1η ΜΕΡΑ: Αθήνα- Βιέννη 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και 
αναχώρηση για Βιέννη. Αφιξη, μεταφορά και εγκατάσταση 
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια 
βόλτα στην πόλη του βάλς και της κλασικής μουσικής για 
μια πρώτη γνωριμία με το ιστορικό κέντρο της αυστριακής 
πρωτεύουσας που με τα αξιοθέατα, τα θεάματα και την 
αγορά της είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει. Για το δείπνο 
σας, θα σας προτείνουμε να επιλέξετε τις παραδοσιακές 
βιεννέζικες κρασοταβέρνες του Γκρίντσινγκ ή του Νοϊστιφτ 
αμ Βάλντε, που με τις τοπικές σπεσιαλιτέ, την βιεννέζικη 
μουσική και το περίφημο κρασί τους, θα σας μαγέψουν.  
 
 

 
 
 
2η ΜΕΡΑ: Βιέννη - Ξενάγηση πόλης 
 
Πρωινό και αναχώρηση για την προγραμματισμένη ξενάγηση 
που θα ξεκινήσει με τον γύρο της Ρίνγκστράσσε, το κέντρο της 
πόλης, όπου θα θαυμάσετε τα μοναδικά κτίρια, όπως την 
Ένωση Φίλων Μουσικής, την Κρατική Όπερα, το νεογοτθικό 
Δημαρχείο, τα δίδυμα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών 
Τεχνών, τα χειμερινά ανάκτορα των αψβούργων Χόφμπουργκ 
που διαθέτουν 18 πτέρυγες, 54 σκάλες και 2.600 δωμάτια, το 
Δημοτικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, το ελληνοπρεπές 
Κοινοβούλιο με την πρόσοψη αντίγραφο της Ακαδημίας 
Αθηνών και τον εντυπωσιακό νεογοτθικό ναό Φοτιβκίρχε. Η 
ξενάγηση θα κλείσει με την επίσκεψη των θερινών ανακτόρων 
Σενμπρούν, όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε τους κήπους, 
τον πρώτο ζωολογικό κήπο του κόσμου και τα δωμάτια που 
ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια (προαιρετική η είσοδος στα 
δωμάτια). Στη συνέχεια θα περπατήσετε στον κεντρικό πεζόδρομο Κέρντνερστρασσε και θα καταλήξετε στον καθεδρικό 
ναό του Αγ. Στεφάνου που θεωρείται το πιο κομψό γοτθικό κτίριο της Αυστρίας. Για το βράδυ προτείνουμε ένα κονσέρτο 
κλασικής μουσικής ή μία παράσταση στην Κρατική Όπερα (απαιτείται προαγορά εισιτηρίου).  
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3η ΜΕΡΑ: Βιέννη - Προαιρετική Εκδρομή στα Δάση Μάγιερλινγκ 
 
Ημέρα ελεύθερη. Προαιρετικά σας προτείνουμε μία εκδρομή 
στα δάση της Βιέννης που περιλαμβάνει σύντομη επίσκεψη 
στο μοναστήρι Χάιλιγκενκροιτς. Θα συνεχίσουμε για την 
τοποθεσία Μάγιερλινγκ, γνωστό από το ειδύλλιο της Μαρίας 
Βετσέρα και του πρίγκιπα Ροδόλφου, όπου θα δείτε το 
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων. Διασχίζοντας την 
απερίγραπτης φυσικής ομορφιάς κοιλάδα Ελένενταλ, 
συνεχίζουμε με την γραφική λουτρόπολη του Μπάντεν όπου 
ένα διάστημα έζησε και εργάστηκε εκεί ο Ludwig van 
Beethoven. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να κάνετε 
εκδρομή, σας προτείνουμε μία βόλτα για ψώνια στη 
Μαριαχίλφερστρασσε, τον εμπορικότερο δρόμο της Βιέννης με 
χιλιάδες καταστήματα με προσιτές τιμές ή την 
Κέρτνερστρασσε, που με τα πολύβουα καταστήματά της και τις καφετέριες αποτελεί το σήμα κατατεθέν της Βιέννης. 
Απολαύστε ένα καφέ και γλυκό σε ένα από τα καφέ για τα οποία φημίζεται η Βιέννη υπό τους ήχους ζωντανής μουσικής. 
Για το βράδυ προτείνουμε δείπνο σε παραδοσιακό εστιατόριο, αναζητήστε ιστορικές μνήμες ελληνικού ενδιαφέροντος στις 
παλιές ταβέρνες της Φλάισμαρκτ (εκει υπάρχει ακόμη η ταβέρνα που σύχναζε ο Ρήγας Φεραίος).  
 

 
 
 
 
 
4η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας 
 
Ημέρα ελεύθερη. Μετά το πρωινό, σας προτείνουμε να 
επισκεφτείτε προαιρετικά ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της 
Βιέννης ή τη μοναδική πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με 
έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ και Βαν Γκόγκ ή το μουσείο 
Αλμπερτίνα, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία τέχνης στον 
κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60,000 πίνακες 
ζωγραφικής ή και το Μuseums Quartier "MQ" με παγκοσμίου 
ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης, περιλαμβάνει το Κέντρο 
Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το 
Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας - Μουσείο Καπνού, το Μουσείο 
Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, την 
Kunsthalle Wien και το Κέντρο Μαθηματικών, αποτελώντας ένα 
από τα μεγαλύτερα πολιτιστικά κέντρα του κόσμου. Συγκέντρωση 
στο ξενοδοχείο, μεταφορά στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για 
Αθήνα. 


