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ΣΑΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙ– Βιέννη, 
Σάλτσμπουργκ, Λίμνη Γκάρντα, Πάδοβα & Κλάγκενφουρτ 

Δευτέρα 13 – Δευτέρα 20 Δεκεμβρίου | 8 Ημέρες 

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ: 

Μέρα 1: 13/12  Συγκέντρωση το απόγευμα στο λιμάνι, επιβίβαση στο πλοίο και 

αναχώρηση για Ηγουμενίτσα. Θα ταξιδέψουμε με το βραδυνό πλοίο για Ανκόνα.  Διανυκτέρευση στο πλοίο 

Μέρα 2: 14/12  Άφιξη στην Ανκόνα γύρω στις 16.30, συνεχείζουμε τον δρόμο μας προς την 

ξακουστή λίμνη Γκάρντα (Garda), τη μεγαλύτερη λίμνη της Ιταλίας. Με ενδιάμεση στάση για φαγητό 

(προαιρετικά) θα φτάσουμε στο ξενοδοχείο μας αργά το βράδυ. 

Μέρα 3: 15/12  Μετά το πρωινό θα επισκεφτούμε την παλιά πόλη Σιρμιόνε, χτισμένη στις 

όχθες της λίμνης τον 13ο αιώνα σε στρατηγικό σημείο ως φυλάκιο. Σίγουρα αξίζει να επισκεφτούμε το 

κάστρο Scaligero, το πιο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κάστρο της Ιταλίας, γνωστό και ως «αβύθιστο 

κάστρο», ενώ τα γραφικά σοκάκια της παλιάς πόλης μας καλούν να τα σεργιανίσουμε. Στο Σιρμιόνε έζησε 

για επτά χρόνια και η Μαρία Κάλλας. 

Ύστερα  συνεχίζουμε μέσα από τα χιονισμένα βουνά με προορισμό το Σάλτσμπουργκ, μια φινετσάτη 

πόλη που μεταφέρει τον επισκέπτη πίσω στο χρόνο, κάπου μεταξύ Μεσαίωνα και Αναγέννησης. Νωρίς το 

απόγευμα φτάνουμε στο ξενοδοχείο. Aπολαμβάνουμε τις χριστουγεννιάτικες αγορές και την παλιά πόλη 

ενώ κάνουμε βόλτα στον ελεύθερο μας  χρόνο. Διανυκτέρευση. 

Μέρα 4: 16/12  Πρωινό και περιήγηση στην γενέτειρα πόλη του Βόλφγκανγκ Αμαντέους 

Μότσαρτ. Ο τοπικός ξεναγός θα μας γνωρίσει σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το παλάτι Mirabell , 

γεννέτηρα  Μπαββαρών βασιλιάδων και του Όθωνα, του πρώτου βασιλιά της Ελλάδος, τον επιβλητικό 

καθεδρικό ναό της πόλης και πολλά άλλα. Στη διαδρομή προς Βιέννη θα διασχίσουμε το Salzkammergut, 

μια πολύ ιδιαίτερη φυσική γωνιά των Άλπεων με τις κρυστάλλινες λίμνες και διάσπαρτα γραφικά 

χωριουδάκια. 

Άφιξη στην όμορφη Βιέννη, η οποία είναι γιορτινή, στολισμένη, έτοιμη για τα Χριστούγεννα. Το βράδυ θα 

μας περιμένει ο ξεναγός για μια ξεχωριστή ξενάγηση στη φωτισμένη πόλη, η οποία ολοκληρώνεται 

κάνοντας βόλτα στο περίφημο Prater,  το διάσημο πάρκο και λούνα παρκ με την γνωστή γιγαντιαία ρόδα-

σύμβολο της Βιέννης. Ελεύθερο χρόνο στη μεγαλύτερη χριστουγεννιάτικη αγορά και ανεξάρτητη 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
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Μέρα 5:  17/12  Ξημέρωμα στη Βιέννη. Ξεκινάμε με μια ξενάγηση όπου θα 

επισκεφθούμε πολλά αξιοθέατα με εντυπωσιακότερο όλων,  τον  Καθεδρικό Ναό του Αγίου 

Στέφανου. Συνεχίζουμε με την επίσκεψη στο περίφημο Ανάκτορο Σενμπρούν, το παλάτι της 

αυτοκράτειρα Σίσσυ. Κατά τη διάρκεια της περιήγησης θα επισκεφθούμε πολλά διαφορετικά 

δωμάτια του παλατιού και τον όμορφο κήπο. Στη συνέχεια απολαμβάνουμε το πνεύμα των 

Χριστουγέννων στην αγορά μπροστά από το παλάτι και επιστρέφουμε στο κέντρο της πόλης. 

Απολαύστε το βράδυ στη Βιέννη στον ελεύθερο χρόνο σας. Διανυκτέρευση. 

Μέρα 6: 18/12   Αναχωρούμε από τη Βιέννη το πρωί για την Ιταλία. Σταματάμε στη 

λίμνη Βέρτερζεε, στη Κλάγκενφουρτ, γνωστή ως κόσμημα της Αναγέννησης. Οι Ιταλοί οικοδόμοι 

διαμόρφωσαν την πόλη 800 ετών με τα υπέροχα ανακαινισμένα παλάτια, με τις αυλές και τις 

πλατείες της. Η παλιά πόλη μας καλεί να κάνουμε μια βόλτα πριν συνεχίσουμε το ταξίδι μας στην 

Ιταλία. Το βράδυ φτάνουμε στην Πάντοβα, μια όμορφη πόλη στο γεωγραφικό διαμέρισμα του 

Βενέτο. Διανυκτέρευση. 

Μέρα 7: 19/12   Η Πάντοβα έχει μια από τις μεγαλύτερες και γραφικότερες παλαιές 

πόλεις της βόρειας Ιταλίας. Πριν αναχωρήσουμε για την Ανκόνα, έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια 

μικρή βόλτα στην παλαιά πόλη, που μας ταξιδεύει σε άλλες εποχές. Στη συνέχεια οδηγούμε νότια, και 

φτάνουμε Ανκόνα. Επιβίβαση γύρω στις 3 μ.μ. και αναχώρηση στις 16.30 με κατεύθυνση προς 

Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση στο πλοίο. 

Μέρα 8: 20/12  Άφιξη στην Ηγουμενίτσα το μεσημέρι και επιστροφή πίσω στην 

Κέρκυρα. 

Τιμή συμμετοχής:     790 € ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο και δίκλινη εσωτερική 

καμπίνα  

710 € ανά άτομο σε δίκλινο / τρίκλινο δωμάτιο και τετράκλινη εσωτερική καμπίνα  

Επιβάρυνση μονόκλινου δωματίου    200 € 

Περιλαμβάνονται:  Μετάβαση και επιστροφή με πούλμαν του γραφείου μας, εισιτήρια 

φέρρυ-μποτ Κέρκυρα – Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα, εισιτήρια πλοίου Ηγουμενίτσα – Ανκόνα – 

Ηγουμενίτσα με δύο διανυκτερεύσεις σε δίκλινη η τετράκλινη καμπίνα, πέντε διανυκτερεύσεις με 

πρωϊνό σε ξενοδοχείο 3* στο κέντρο της Βιέννης & Σάλτσμπουργκ, στη Πάδοβα & Lago di Garda, 

διπλοματούχος ξεναγός στο Σάλτσμπουργκ και Βιέννη, είσοδος στο Ανάκτορο Σενμπρούν, στον 

Καθεδρικό Ναό του Σάλτσμπουργκ & στο  κάστρο της Σιρμιόνε, ασφάλεια αστικής & επαγγελματικής 

ευθύνης, Φπα, συνοδός του γραφείου μας  

Δεν περιλαμβάνονται: Φόρος διαμονής, φαγητά, ποτά, φιλοδωρήματα, είσοδος μουσείων 

και αρχαιολογικών χώρων και ότι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ προκαταβολή 300€ το άτομο με την κράτηση, και εξόφληση το αργότερο έως 

την Τετάρτη 24/11/21. Επιστροφή 100% των χρημάτων σε περίπτωση ακύρωσης της 

εκδρομής για οποιοδήποτε λόγο.  

Για την συμμετοχή είναι απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού COVID-19 ή νόσησης η 

αρνητικό τεστ (PCR 72 ωρών) 

τηλ. 26610 22005  κινητό 6974791544   email: reservations@firsttravel.gr 

Dafnis First Travel 
ALEPOU, 2km PELEKAS NATIONAL ROAD, 49100 CORFU – GREECE 

Tel: + 30 26610 22005     Mail: reservations@firsttravel.gr 
 


