ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ….

23-27 ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017
5 Μέρες / 4 ∆ιανυκτερεύσεις

• ∆ΩΡΟ Η ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΝΑΥΛΩΜΕΝΗ ΠΤΗΣΗ ΑΠΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ!

1η ηµέρα 23/12/17: ΗΡΑΚΛΕΙΟ– ΒΙΕΝΝΗ / ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ
Αναχώρηση από το αεροδρόµιο το πρωί µε προορισµό τη
µελωδική πόλη της Βιέννης. Άφιξη, και άµεση επιβίβαση
στα λεωφορεία για να ξεκινήσει το πρόγραµµά µας, Θα
επισκεφθούµε τα θερινά ανάκτορα της Mαρίας Θηρεσίας,
το πασίγνωστο Σένµπρουν, που θεωρείται ισάξιο των
Βερσαλλιών. Θα δούµε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και θα
περιηγηθούµε στην περίφηµη λεωφόρο του Ρινγκ όπου
θα θαυµάσουµε τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της Bιέννης,
όπως το ∆ηµοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των
Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το
Κοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο,
το Πανεπιστήµιο και την Εκκλησία του Tάµµατος, την
Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στον
καθεδρικό ναό του Aγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούµε
την ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας.
Ελεύθερος χρόνος στην πόλη. Έπειτα µεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια µας.
∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα 24/12/17: ΒΙΕΝΝΗ- ΣΑΛΣΤΜΠΟΥΡΓΚ / 252 χλµ o/w

Πρόγευµα και αναχώρηση µε προορισµό το αυτοκρατορικό Σάλτσµπουργκ. Φθάνοντας στην πόλη της «Μελωδίας
της Ευτυχίας», θα δούµε το Ναό του Αγ. Πέτρου µε το περίφηµο εκκλησιαστικό όργανο, το σπίτι που γεννήθηκε ο
Μότσαρτ (Mozarts Geburtstaghaus), µε τα πρώτα προσωπικά του αντικείµενα και χειρόγραφα, το σπίτι που έζησε
κατόπιν (Μozarts Wohnhaus), την εκκλησία των Φραγκισκανών, τα ανάκτορα Mirabell (Μιραµπέλ) µε τους
πανέµορφους κήπους καθώς επίσης και το σπίτι του Χερµπερτ Φον Κάραγιαν στις όχθες του Salzach. Κατόπιν
είστε ελεύθεροι να περιπλανηθείτε στην υπαίθρια αγορά του Σάλτσµπουργκ, να δοκιµάσετε άγρια µούρα και
φράουλες ή ακόµα ένα λαχταριστό βιεννέζικο λουκάνικο. Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευµα.
Πρόταση µας: ακολουθήστε τις προτάσεις του αρχηγού σας για το χριστουγεννιάτικο γκαλά σας . ∆ιανυκτέρευση

3η ηµέρα 25/12/17: ΒΙΕΝΝΗ –ΠΟΛΗ - ΖΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ BAXAOY ΚΟΙΛΑ∆Α - ΚΡΕΜΣ 60
χλµ οw)

Πρωινό και αναχώρηση για το κέντρο και ελεύθερος χρόνος για µια επίσκεψη στην όµορφη αγορά της Βιέννης, η
εναλλακτικά σε κάποια από τα πάµπολλα και εξαιρετικά µουσεία που αυτή διαθέτει ή όπου επιθυµείτε να πάτε .
Έπειτα θα επισκεφθούµε τον παλαιότερο ζωολογικό κήπο του κόσµου! Ο ζωολογικός κήπος της Βιέννης,
Tiergarten Schönbrunn, δίπλα στο διάσηµο παλάτι του Schönbrunn, φτιάχτηκε το 1752 και είναι ο
παλαιότερος ζωολογικός κήπος στον κόσµο. Σύµφωνα µε τη δική µας εµπειρία είναι και από τους οµορφότερους
κήπους. Στο χώρο υπήρχε ένας µικρός ζωολογικός κήπος, που άνηκε στους αυτοκράτορες της Αυστρίας, από το
1540 αλλά άνοιξε για το κοινό το 1779. Ο κήπος φιλοξενεί περισσότερα από 500 είδη ζώων, µερικά πολύ
σπάνια και υπό εξαφάνιση. Μια επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο της Βιέννης είναι µια περιήγηση στο
συναρπαστικό κόσµο των ζώων από κάθε ήπειρο.
Είναι από τους πολύ λίγους ζωολογικούς κήπους παγκοσµίως που φιλοξενούν γιγάντια πάντα. Υπάρχει µεγάλο
ενυδρείο µε πολλά είδη ψαριών. Ιδιαίτερα εντυπωσιακά τα τροπικά ψάρια µε τα υπέροχα έντονα χρώµατα
τους. Υπάρχει επίσης µεγάλη συλλογή από αµφίβια και ερπετά, όπως ανακόντα, χελώνες και παράξενοι
βάτραχοι! Χρόνος ελεύθερος µεταφορά στο ξενοδοχείο .
Ή προαιρετικά BAXAOY ΚΟΙΛΑ∆Α - ΚΡΕΜΣ 60 χλµ οw)
Πρόγευµα και σήµερα ελεύθερη µέρα για να πάτε στο κέντρο της Βιέννης και συγκεκριµένα στο ∆ηµαρχείο της,
όπου στην πλατεία του βρίσκεται µια από τις πιο διάσηµες Χριστουγεννιάτικες Αγορές τις Ευρώπης.
Περιπλανηθείτε στους γραφικούς πάγκους, αγοράστε παραδοσιακά χριστουγεννιάτικα στολίδια, γευτείτε
Gluhwein και όλα τα χριστουγεννιάτικα γλυκά, αλλά και άλλες πικάντικές παραδοσιακές λιχουδιές όπως
λουκάνικα, πατάτες κάστανα κ.λ.π. Ελεύθερος χρόνος. Εναλλακτικά για όσους επιθυµούν να ξεφύγουν από την
πόλη, προτείνουµε µια προαιρετική εκδροµή στο Μελκ την κοιλάδα του Βάχαου και την πόλη Κρεµς. Εδώ θα
έχουµε την ευκαιρία να γνωρίσουµε την πιο όµορφη περιοχή του κρατιδίου της Κάτω Αυστρίας. Ξεκινάµε µε
επίσκεψη στο περίφηµο µοναστηριακό συγκρότηµα του Μελκ µε τη χιλιόχρονη ιστορία, την ανεκτίµητη
βιβλιοθήκη των Βενεδικτίνων µοναχών µε τα σπάνια βιβλία και χειρόγραφα, καθώς και µια από τις πιο
εντυπωσιακές µπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια ακολουθώντας τη ροή του ∆ούναβη θα
διασχίσουµε την ειδυλλιακή κοιλάδα του Βαχάου, το πιο στενό πέρασµα του ποταµού σε αυστριακό έδαφος.
Περνώντας από γραφικά χωριά και καλοδιατηρηµένους µεσαιωνικούς οικισµούς από αµπελώνες και κάστρα θα
καταλήξουµε στην γραφική πόλη Κρεµς, την αρχαιότερη της Κάτω Αυστρίας. Περίπατος στο κέντρο και τα
µεσαιωνικά σοκάκια της πόλης. Επιστροφή στη Βιέννη. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα 26/12/17: ΒΙΕΝΝΗ – ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΕΝΗΛΙΚΑΣ
25Ε/ΠΑΙ∆ΙΑ ∆ΩΡΕΑΝ) 79χλµ o/w

Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα, άφιξη εκεί και το πρόγραµµα µας ξεκινάει µε την ξενάγηση πόλεως
στην οποία θα έχουµε την ευκαιρία να δούµε πάνω από όλα το µεσαιωνικό κάστρο που δεσπόζει πάνω στη πόλη,
την Βουλή και την παλιά πόλη. Επίσκεψη στο Σλάβιν- κοιµητήριο του 2ου παγκοσµίου πολέµου. Ακολουθεί το
θερινό παλάτι Μ. Θειρεσίας και Ιωσήφ, και ο καθεδρικός ναός του Σεν Μάρτιν όπου έγινε η στέψη των Ούγγρων
βασιλιάδων. Τελειώνοντας την ξενάγηση µας θα περάσουµε από το ιστορικό κτίριο της Σλοβάκικης φιλαρµονικής
και το παλάτι Γκρασάλκοβιτς που είναι σήµερα η πρωθυπουργική κατοικία. Ελεύθερος χρόνος , έπειτα
επιστροφή στο ξενοδοχείο µας . ∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα 27/12/17: ΒΙΕΝΝΗ – ΠΡΑΓΑ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΡΑΓΑΣ – (331 χλµ ) πτήση επιστροφής
Πρόγευµα, επιβίβαση στο λεωφορείο και αποχαιρετάµε
µε τις καλύτερες εντυπώσεις τη Βιέννη. Αναχώρηση για
Πράγα, άφιξη και σύντοµη γνωριµία µε την πόλη: Θα
δούµε το µικρό µέρος, την εκκλησία του Αγ. Νικολάου,
θα περπατήσουµε στην αγαλµατοστόλιστη Γέφυρα του
Καρόλου η οποία ενώνει το µικρό µέρος µε την παλιά
πόλη, θα δούµε το διάσηµο αστρονοµικό ρολόι, το παλιό
δηµαρχείο και την πλατεία της παλιάς πόλης. Χρόνος
ελεύθερος . Έπειτα µεταφορά για το αεροδρόµιο από
όπου θα πάρουµε την πτήση επιστροφής αργά το απόγευµα.

Το πακέτο περιλαµβάνει :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ναυλωµένη πτήση τσάρτερ
23/12/17 09:00 ΗΡΑΚΛΕΙΟ - 10:45 ΒΙΕΝΝΗ & 28/12/17 01:45 ΠΡΑΓΑ – 05:35 ΗΡΑΚΛΕΙΟ(τύπου BOEING 737 )

∆ιαµονή σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην Πόλη της Βιέννης
Περιλαµβάνεται η ξενάγηση στην Πόλη της Πράγας
∆ΩΡΟ η εκδροµή στο Σάλτσµπουργκ
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά
Μεταφορές ανά ηµέρα όπως απαιτεί το πρόγραµµα µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν
Ασφάλεια αστικής ευθύνης
Ξεναγήσεις και εκδροµές Όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα µε έµπειρους ελληνόφωνους τοπικούς
ξεναγούς
Αρχηγός - Συνοδός του γραφείου µας

Το πακέτο δεν περιλαµβάνει :
•
•

∆υνατότητα Ηµιδιατροφής
Χριστουγεννιάτικο δείπνο

•
•
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίου και επίναυλος καυσίµου – 75 ευρώ το άτοµο
Ποτά στα γεύµατα / δείπνα και στο χριστουγεννιάτικο δείπνο
Κόστος εισόδων όπου απαιτούνται (π.χ. µουσεία, ναοί κλπ)
Φιλοδωρήµατα , Αχθοφορικά
Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό ή δεν αναγράφεται στο πρόγραµµα
Ολοήµερη εκδροµή στην Μπρατισλάβα

Το άτοµο
στο δίκλινο

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ

HOTEL MARRIOT
COURTYARD MESSE
4*

ΠΑΙ∆Ι 2-12 ΣΕ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

Ο

575 €

1 ΠΑΙ∆Ι 95€ έκπτωση

620€

1 ΠΑΙ∆Ι 95€ έκπτωση
ο
2 ΠΑΙ∆Ι 110€ έκπτωση
(family room) 54τµ

Επιβάρυνση
Σε µονόκλινο
∆ωµάτιο

85€ επιπλέον

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

145€ επιπλέον

ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ
ΓΙΑ ΤΑ ΦΑΓΗΤΑ
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ!

Ο

HILTON DANUBE 4*

HB
ΗΜΙ∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΥΦΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΕΩΣ 30/09/17 KAI KEΡ∆ΙΣΤΕ 150ΕΥΡΩ ΤΟ ΖΕΥΓΑΡΙ
ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ .
ΡΩΤΗΣΤΕ ΜΑΣ ΝΑ ΣΑΣ ΠΟΥΜΕ ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΡΕΒΕΓΙΟΝ !
ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ:
 ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ
 ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 200ΕΥΡΩ

