Βιέννη, κάθε βδοµάδα
4 µέρες Βιέννη. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* µε πλουσιοπάροχο µπουφέ
πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (4 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Αθήνα - Βιέννη, ξενάγηση και Ανάκτορα Σένµπρουν
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για τη Βιέννη, που
γοητεύει πλήθος επισκεπτών από όλο τον κόσµο. Άφιξη, και στην
προγραµµατισµένη µας ξενάγηση, θα γνωρίσουµε την πόλη. Θα
ξεκινήσουµε από την περίφηµη κρατική όπερα της Βιέννης, το
∆ηµαρχείο, τα µουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το θέατρο
της πόλης, το Πανεπιστήµιο, το Κοινοβούλιο µε την πλούσια
διακοσµηµένη πρόσοψη, την εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε, τα ανάκτορα
Χόφµπουργκ, τον καθεδρικό του Αγ. Στεφάνου και η ξενάγησή µας
κλείνει µε την επίσκεψη στα ανάκτορα Σενµπρούν, όπου θα έχετε την
ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους και να επισκεφθείτε τα δωµάτια
που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Μεταφορά και εγκατάσταση
στο ξενοδοχείο και το υπόλοιπο της µέρας στη διάθεσή σας για µια
πρώτη γνωριµία µε την αυστριακή πρωτεύουσα. Το απόγευµα σας
προτείνουµε να επισκεφθείτε το γνωστό Λούνα - Πάρκ Πράτερ.
∆ιανυκτέρευση.
Βιέννη - Ελεύθερη ηµέρα (προαιρετική εκδροµή σε ∆άση Βιέννης Μάγιερλιγκ - Μπάντεν)
Μπουφέ πρωινό και ελεύθερη ηµέρα στη διάθεσή σας. Προαιρετικά
(έξοδα ατοµικά) µπορείτε να λάβετε µέρος σε µια εκδροµή στα
καταπράσινα ∆άση της Βιέννης, όπου ενδιαφέρον θα βρείτε το
κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ, γνωστό από το ειδύλλιο της
Μαρίας Βετσέρα και του πρίγκιπα Ροδόλφου. Ακόµη θα επισκεφθούµε
το µοναστήρι Χέιλιγκενκροϊτς και στάση στη γραφική λουτρόπολη του
Μπάντεν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στην Βιέννη. ∆ιανυκτέρευση.
Για το βράδυ προτείνουµε δείπνο (έξοδα ατοµικά) στις παραδοσιακές
βιεννέζικες ταβέρνες του Γκρίντσιχ, που θα σας µεταφέρουν σε άλλες
εποχές, δοκιµάζοντας το φετινό κρασί και τοπικά εδέσµατα.
Βιέννη - Ελεύθερη ηµέρα
Μπουφέ πρωινό και ελεύθερη ηµέρα στη διάθεσή σας για περιπάτους
και αγορές. Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε κάποιο από τα φηµισµένα
καφέ, όπως το παραδοσιακό SACHER, µε την παγκόσµια γνωστή
σοκολατίνα του και τον µυρωδάτο καφέ, το CAFE CENTRAL, στέκι
των διανοούµενων και συγγραφέων της εποχής, το CAFE MOTZART
που βρίσκεται στην ίδια θέση από το 1794 κα. Μπουφέ πρωινό και
ελεύθερη ηµέρα στη διάθεσή σας για περιπάτους και αγορές.
Βιέννη - Αθήνα
Πλούσιο µπουφέ πρόγευµα και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση
για Αθήνα.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: INTERCONTINENTAL VIENNA
08/06/2017 15/06/2017 22/06/2017 29/06/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
11/06/2017 18/06/2017 25/06/2017 02/07/2017
€ 660.00 € 660.00 € 660.00 € 660.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 450.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 855.00

€ 450.00

€ 450.00

€ 450.00

€ 855.00

€ 855.00

€ 855.00

Ξενοδοχείο: AUSTRIA TREND HOTEL ANANAS
08/06/2017 15/06/2017 22/06/2017 29/06/2017
εώς
εώς
εώς
εώς
11/06/2017 18/06/2017 25/06/2017 02/07/2017
€ 545.00 € 545.00 € 545.00 € 545.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 445.00
2-12 ετών
Μονόκλινο € 715.00

€ 445.00

€ 445.00

€ 445.00

€ 715.00

€ 715.00

€ 715.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ µε πτήσεις
AEGEAN AIRLINES
Τρείς ή τέσσερις διανυκτερεύσεις στο INTERCONTINENTAL
VIENNA 5* ή στο AUSTRIA TRΕND ANANAS 4* ή παρόµοιο.
Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
Ελληνόφωνος τοπικός ξεναγός
Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων € 150. Είσοδοι
µουσείων, ανακτόρων. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η
προτεινόµενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαµβανόµενα

