
Πρόγραμμα: 
 

Παρασκευή 19 Ιουλίου 

- Αναχώρηση από Βιέννη Hbf στις 15:55 → 18:48 (19€  με ΟΕΒΒ- Sparschiene). Διαφορετικά, υπάρχει και 

η επιλογή με Westbahn (16:06→ 18:38). Η αγορά των εισιτηρίων του τρένου θα γίνει από τον καθένα 

ατομικά.  

 

- Άφιξη στον κεντρικό σταθμό τρένων του Salzburg.Check in στο Hostel. Βραδινή βόλτα στην πόλη. 

 

Σάββατο 20 Ιουλίου 

- Αναχώρηση στις 10:15 από το Salzburg με λεωφορείο. Η διαδρομή διαρκεί λίγο περισσότερο από 1 

ώρα και το εισιτήριο κοστίζει 7,90€. Μπορούμε να κάνουμε ηλεκτρονικά την κράτηση έναν μήνα 

νωρίτερα, ή πληρώνουμε στον οδηγό εκείνη την ημέρα.  

 

- Άφιξη στις 11:17 στο Gschwendt Landauer. Εκεί υπάρχει η δυνατότητα για τσουλήθρα πάνω στο βουνό 

https://www.rodelbahnen.at/ . Το ατομικό εισιτήριο κοστίζει 7,20€, ωστόσο υπάρχει και το πακέτο 

των 6 διαδρομών για ενηλίκους το οποίο κοστίζει 35,50€ (περίπου 6€ το άτομο). 

 

- 15 λεπτά περπάτημα δίπλα από την λίμνη, με τελικό σκοπό το Naturstrand για μπάνιο/ χαλάρωση/ 

φαγητό. Η είσοδος είναι 4€ ανά άτομο. 

https://wolfgangsee.salzkammergut.at/nc/oesterreich/poi/202201/naturstrand-wasswiese.html 

https://www.rodelbahnen.at/
https://wolfgangsee.salzkammergut.at/nc/oesterreich/poi/202201/naturstrand-wasswiese.html


- Aργότερα θα κατευθυνθούμε με τα πόδια στο χωριό Strobl (10-15 λεπτά). Μπορούμε να καθίσουμε 

όσο θέλουμε και από εκεί θα επιστρέψουμε στο Salzburg.  Το εισιτήριο κοστίζει 8,90€ και υπάρχει 

δρομολόγιο ανά μια ώρα. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 

- Επιστροφή στο Salzburg. 

Κυριακή 21 Ιουλίου 

- Πρωινό στην πόλη, βόλτα σε κάποια αξιοθέατα  (πχ τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, την 

κατοικία του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, τον Καθεδρικό Ναό κτλ. Επίσης, 

μπορούμε να χωριστούμε σε ομάδες που θα θελήσουν να δουν κάτι διαφορετικό πχ. βόλτα στο 

κάστρο, επίσκεψη σε μουσείο, άραγμα στο ποτάμι. 

 

- Το μεσημέρι μπορούμε να φάμε όλοι μαζί και το απογευματάκι θα επιστρέψουμε στη Βιέννη.  

 

Προτεινόμενες ώρες αναχώρησης: 17:08 → 19:30 με ΟΕΒΒ (Sparschiene). Διαφορετικά με Westbahn 

στις 17:22→ 19:52. 

 

Διαμονή 

H πρότασή μας λόγω της τοποθεσίας του δίπλα στον σταθμό των τρένων είναι το «Yoho International 

Youth Hostel Salzburg» https://www.hostelworld.com/hosteldetails.php/Yoho-International-Youth-Hostel-

Salzburg/Salzburg/735?dateFrom=2019-07-19&dateTo=2019-07-21&number_of_guests=8&sc_pos=1 

➢ κατά την άφιξη, πρέπει να πληρωθεί ξεχωριστά 1,5€ φόρος «πόλης» ανά άτομο/ανά διανυκτέρευση. 

➢ Υπάρχει πρωινό μπουφέ "All-You-Can-Eat-Breakfast" και κοστίζει 4€. 

➢ Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας ή εάν είστε ήδη μια παρέα, να κάνετε απευθείας κράτηση στο 

συγκεκριμένο χοστελ.  

➢ Λογικό είναι, οι τιμές τόσο των τρένων, όσο και του χόστελ να αλλάζουν ανά διαστήματα, επομένως 

καλό θα ήταν να κάνετε νωρίς τη κράτησή σας.  

Φυσικά, όποιος επιθυμεί, μπορεί να ψάξει και να κλείσει κάτι διαφορετικό. 
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