B I E N N H – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
5,4 ΗΜΕΡΕΣ 23-27/12/18 , 3-6/1/19
1η ΜΕΡΑ : ΑΘΗΝΑ – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (60χλμ) Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Μπρατισλαβα ή Βιέννη. Αναχωρηση για Βιέννη,
Τακτοποιηση στο ξενοδοχειο. Διανυκτερευση
2η ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ Πρωινο και ξεκινάμε την ξενάγηση στα αξιοθέατα της πόλης του μπαρόκ και του
βαλς. Θα δούμε τη Ρινγκστράσσε με το εξαίρετο πάρκο, την Όπερα, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο και το Θέατρο. Ακολούθως θα
επισκεφθούμε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το αριστούργημα του Σένμπρουν με τα 1400 δωμάτια. Απογευματινός περίπατος στην
Κέρτρστράσσε, όπου θα θαυμάσουμε τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Επισκεφθείτε τα καταστήματα της Μαρίας Χίλφεστρασσε ή
απολαύσετε Bιεννέζικο καφέ στο ξακουστό ζαχαροπλαστείο της ΦΡΑΟΥ ΖΑΧΕΡ.
3η ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΛΙΜΝΕΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ(MONDSEE) – BIENNH Πρωινό και αναχώρηση για πραιρετικη εκδρομη (€ 40) Σαλτσμπουργκ (295
χλμ.). Άφιξη στο Σαλτσμπουργκ και περιήγηση στην γενέτειρα πόλη του Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (27/01/1756) η οποία είναι χτισμένη στις όχθες
του ποταμού Σάλτζαχ. Στην περιήγηση μας θα θαυμάσουμε το παλάτι και τους κήπους Μιραμπέλ, το σπίτι του Μότσαρτ, τον Καθεδρικό Ναό, την πλατεία
των Ανακτόρων και τον πιο γραφικό δρόμο την Γκεντραιντεγκασσε με το παλιό Δημαρχείο. Επισκεφθείτε το κάστρο του HELLBRUNN και την εκκλησία της
Αγίας Τριάδας. Επιστροφή στην Βιέννη. Διανυκτέρευση.
4η ΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ – ΠΑΛΑΤΙΑ – ΑΓΟΡΕΣ Πρωινό και μερα ελεύθερη στην διαθεσή σας. Αδράξτε την ευκαρία και απολαύστε
ότι σας κεντρίζει το ενδιαφέρον. Ένας περίπατος στην Βιέννη είναι σαν να ταξιδεύετε πίσω στο αυτοκρατορικό παρελθόν της – για αυτό και το ιστορικό
κέντρο της πόλης έχει αναδειχτεί ως Περιοχή Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την ΟΥΝΕΣΚΟ. Στη Βιέννη, υπάρχουν περισσότερα από 27 παλάτια και
περισσότερα από 150 palais (ανάκτορα). Μπορείτε να ανακαλύψετε πολύτιμους πολιτιστικούς θησαυρούς σε κάθε γωνία της πόλης, να ονειρευτείτε την
παλιά καλή αυτοκρατορική εποχή σε μια καφετέρια και να απολαύσετε εξεζητημένα ψώνια από παλιούς προμηθευτές της αυτοκρατορικής και βασιλικής
αυλής. Το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, γνωστό ως MUMOK, αφιερωμένο στην επαναστατική εποχή της δεκαετίας του 60. Δίπλα του βρίσκεται το
Leopoldsmuseum, στέγη για έργα εξπρεσιονισμού. Ενώ από το παράθυρο του θα απολαύσετε μια μοναδική πανοραμική θέα. Τελος, προτείνουμε βόλτα στο
λούνα παρκ Prater και τον πύργο του Δούναβη. Διανυκτέρευση
5η ΜΕΡΑ : ΒΙΕΝΝΗ – ΔΑΣΗ ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΑΘΗΝΑ Πρωινό και αναχώρηση για εκδρομή στα πολυτραγουδισμενα Βιεννέζικα
Δάση, μόλις 20χλμ από την Βιέννη, θα συναντήσουμε τον πύργο της οικογένειας Λιχνενστάιν που εκεί γυριστήκαν όλες οι ταινίες του κόμη Δράκουλα(στάση
για φωτογραφίες). Στη συνεχεία αναχωρούμε για την μεγαλύτερη υπόγεια λίμνη Ζεικροτε 60 μετρά κάτω από την επιφάνεια της γης. Εκεί ο Χίτλερ έφτιαχνε
τα αεροπλάνα του στον 2ο παγκόσμιο πόλεμο, και τα συναρμολογούσε στο αεροδρόμιο της Βιέννης. Αναχώρηση για το χωριό Μάγιερλινγκ, όπου θα δούμε
το κυνηγετικό περίπτερο του Πρίγκιπα Ροδόλφου, θα γνωρίσουμε την δραματική ιστορία του με την αγαπημένη του δούκισσα Μαρία Βρατσέρα Ελληνικής
καταγωγής. Θα διασχίσουμε τα όμορφα δάση του Χέλενενταλ, στα οποία ο Μπετόβεν συνήθιζε να κάνει τους περιπάτους του, κατά μήκος του ποταμού
Σβέχατ. Συνεχίζουμε με την περιήγηση της κοσμοπολίτικης λουτρόπολης του Μπάντεν, η οποία χρωστά το όνομά της στα θειούχα νερά που ξεπηδούν από το
έδαφος. Αναχωρηση για την πανέμορφη πρωτεύουσα της ΣΛΟΒΑΚΙΑΣ την ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (60χλμ Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης στο οποία θα
θαυμάσουμε το κάστρο, τον καθεδρικό ναό, το θέατρο, την όπερα, και την θαυμάσια αγορά.
6η ΜΕΡΑ : ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ – ΑΘΗΝΑ Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 5 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 545€

ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ:+100€

ΘΕΟΦΑΝΕΙΑ 4 ΗΜΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 495€ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ:+ 75€
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
✓ Αεροπορικά εισιτήρια
✓ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις με πολυτελή πούλμαν
✓ Διαμονή σε ξενοδοχείο 4*(ANANAS HOTEL) ΜΕ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ
✓ Εκδρομή στα Δάση Μαγιερλινγκ
✓ Ελληνόφωνος ξεναγός στην Βιέννη -- Αρχηγός / συνοδός
✓ Δημοτικοι φοροι, ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος, ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, απώλειες αποσκευών & Ασφάλεια αστικής /επαγγελματικής ευθύνης TOUR
OPERATOR
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ :
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων € 155
 Είσοδοι σε μουσεία & πόλεις, αξιοθέατα και αρχαιολογικούς χώρους, ποτά, φιλοδωρήματα και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό.

• ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : Απαραίτητα νέα διαβατήρια ή ταυτότητα με λατινικούς χαρακτήρες.

