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Δορταστική Βιέννη
άλτσμπουργκ , Βιεννέζικα Γάση Μάγιερλινγκ
4 ΗΜΔΡΔ
Αλαρώξεζε 19 & 26/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ- ΒΙΔΝΝΗ
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ αξηζηνθξαηηθή πξσηεύνπζα ηεο Απζηξίαο ηε
Βηέλλε. Δπηβίβαζε ζην ιεσθνξείν θαη θάλνληαο κηα κηθξή πεξηήγεζε ηεο πόιεο θαη αθνύ
δνύκε ηα πην ζεκαληηθά ζεκεία ηεο ζα κεηαθεξζνύκε ζην μελνδνρείν καο. Υξόλνο ειεύζεξνο
γηα λα θάλεηε ηελ βόιηα ζαο ζηελ ζηνιηζκέλε Βηέλλε θαη λα πεξπαηήζεηε ζηνπο κεγάινπο
εκπνξηθνύο δξόκνπο ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ ή λα δεηπλήζεηε ζε έλα παξαδνζηαθό θειάξη.
Γηαλπθηέξεπζε.
Η

2 ΗΜΔΡΑ: ΒΙΔΝΝΗ (μελάγεζε)
Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Ακέζσο κεηά ζα μεθηλήζνπκε ηε μελάγεζε ζηα Αλάθηνξα έλκπξνπλ
ηα ζεξηλά αλάθηνξα ηεο Mαξίαο Θεξεζίαο, πνπ ζεσξείηαη ηζάμην ησλ Bεξζαιιηώλ. Kάλνληαο
ηε πεξηήγεζή καο Θα δνύκε ην αλάθηνξν Mπειβεληέξε θαη ζα πεξηεγεζνύκε ζηελ πεξίθεκε
ιεσθόξν ηνπ Pηλγθ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα πην ζεκαληηθά αμηνζέαηα ηεο Bηέλλεο, όπσο ην
Γεκνηηθό Πάξθν, ηελ Όπεξα, ην ηεηξάγσλν ησλ Mνπζείσλ, ηελ πύιε ηνπ Φξαγθίζθνπ Iσζήθ,
ην Kνηλνβνύιην, ην Γεκαξρείν, ην παιηό Αλαθηνξηθό Θέαηξν, ην Παλεπηζηήκην θαη ηελ
Δθθιεζία ηνπ Tάκαηνο, ηε Φσηίρ Kίξρε. ηε ζπλέρεηα ζα θαηαιήμνπκε ζηνλ θαζεδξηθό λαό
ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ θαη ζα πεξηδηαβνύκε ηελ ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο ειιεληθήο παξνηθίαο.
Δπθαηξία λα θάλεηε ηηο ενξηαζηηθέο ζαο αγνξέο θαζώο , όπσο είλαη ινγηθό, έρεη αθζνλία
επηινγώλ γηα ςώληα θαη αγνξέο. ηε Βηέλλε ζα βξείηε ηα θιαζηθά πνιύ κεγάια θαη ζύγρξνλα
εκπνξηθά θέληξα σζηόζν, γηα κηα πην απζεληηθή θαη κνλαδηθή εκπεηξία, κηα επίζθεςε ζηελ
Mariahilfer Strasse είλαη αλαγθαία. Καηά θάπνηνπο είλαη ν καθξύηεξνο θαη πην πνιπζύρλαζηνο
εκπνξηθόο δξόκνο ζηελ Δπξώπε. Άιιεο επηινγέο είλαη ην Graben θαη ην Kärntnerstrasse πνπ
απνηεινύλ θνκςέο, ιηγόηεξν γεκάηεο, εκπνξηθέο πεξηνρέο. Αλ θαη κεγάιν κέξνο ησλ
εκπνξεπκάησλ αληηθαηνπηξίδεη πςειό ζηπι θαη πςειή ηηκή, κπνξείηε λα πεξάζεηε έλα
επράξηζην απόγεπκα ζε βηηξίλεο. Τπάξρνπλ επίζεο πνιιά θαηαζηήκαηα θαη γθαιεξί κε
αληίθεο ζε όιε ηελ πόιε, θαζώο θαη ππαίζξηεο αγνξέο . Γηαλπθηέξεπζε.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: ΒΙΔΝΝΗ –ΑΛΣΜΠΟΤΡΓΚ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα εκεξήζηα εθδξνκή ζην απηνθξαηνξηθό
άιηζκπνπξγθ. Mεηά από κία ζαπκάζηα δηαδξνκή, ηκήκα ηεο νπνίαο δηέξρεηαη από ηελ

εληππσζηαθή πεξηνρή ησλ Ληκλώλ ηνπ Salzkammergut, ζα θηάζνπκε ζηε γελέηεηξα ηνπ
Mόηζαξη. Eδώ ζα πεξάζνπκε από ηνπο θήπνπο ηνπ αλαθηόξνπ Mίξακπει θαη ηνλ πνηακό
Salzach. Γηαζρίδνληαο ηα αηκνζθαηξηθά ζνθάθηα ηεο πόιεο ζα δνύκε ην ζπίηη ηνπ Mόηζαξη,
ην Γεκαξρείν, ηνλ Kαζεδξηθό Nαό ηεο πόιεο θαη ην Aββαείν ηνπ Aγ. Πέηξνπ. Xξόλνο
ειεύζεξνο ζηε δηάζεζή ζαο γηα θαθέ θαη βόιηα ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ
κε ηηο κεζαησληθέο θακάξεο θαη ηηο πεξίηερλεο πξνζόςεηο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν.
Γηαλπθηέξεπζε.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: ΒΙΔΝΝΗ –ΓΑΗ ΜΑΓΙΔΡΛΙΝΓΚ) –ΑΘΗΝΑ
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηα πεξίρσξα ηεο Bηέλλεο, γηα λα επηζθεθζνύκε ην
πεξίθεκν Βηελλέδηθν Γάζνο. Eθεί ζηελ ηνπνζεζία Mάγηεξιηλγθ, ζα δνύκε ην άιινηε
θπλεγεηηθό πεξίπηεξν ησλ Aςβνύξγσλ, γλσζηό από ηε ζιηβεξή ηζηνξία ηεο απηνθηνλίαο ηνπ
πξίγθηπα Pνδόιθνπ, ηειεπηαίνπ δηάδνρνπ ηνπ Θξόλνπ θαη ηεο Mαξίαο Bεηζέξα. Μεηαθνξά
ζην αεξνδξόκην ηεο Βηέλλεο γηα ηε πηήζε επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα.
ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:











Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα – Βηέλλε – Αζήλα κε ηελ Aegean
Airlines .
Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή ππεξπςσκέλα πνύικαλ ηνπ γξαθείνπ καο.
Μεηαθνξέο από/πξνο αεξνδξόκην εμσηεξηθνύ.
Ξελάγεζε ζην αλάθηνξν έκπξνπλ.
Δθδξνκή ζηα Βηελέδηθα Γάζε.
Γηακνλή ζε μελνδνρείν 4* (Hotel Austrian Trend Ananas or Simms) .
Δθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαθέξνληαη ζην πξόγξακκα.
Έκπεηξν Αξρεγό – πλνδό ηνπ γξαθείνπ καο.
Φ.Π.Α.
Αζθαιηζηηθή θάιπςε αζηηθήο /επαγγεικαηηθήο επζύλεο.

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:





Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ.
Δίζνδνη ζε κνπζεία, αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, θαη γεληθά όπνπ απαηηείηαη.
Όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν.
Γεκνηηθνί θόξνη ζηα μελνδνρεία.

Σηκή θαη’ άηνκν ζε δίθιηλν
Μνλόθιηλν
Παηδηθό κέρξη 12 εηώλ
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

Early Booking
295€
385€
225€
150€

Normal Booking
345€
435€
275€
150€

εκεηώζεηο:
Οη μελαγήζεηο ,εθδξνκέο,πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα αιιάμεη ε
ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.

Πηήζεηο:
19/12/2018
Aζήλα – Βηέλλε 09.10 – 10.30
22/12/2018
Βηέλλε - Αζήλα 14.10 -17.25
26/12/2018
Aζήλα – Βηέλλε 12.00- 13.20
29/12/2018
Aζήλα – Βηέλλε 14.00 – 17.15

