Αυτοκρατορική Βιέννη
4 ηµέρες αεροπορικώς

1η ηµέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση. Άφιξη και θα ακολουθήσει περιήγηση στην πόλη της
Βιέννης. Θα περιηγηθούµε στην περίφηµη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυµάσουµε τα πιο
σηµαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το ∆ηµοτικό Πάρκο, θα περάσουµε από τα χειµερινά
ανάκτορα Χόφµπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου
Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο γοτθικού ρυθµού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο,
το Πανεπιστήµιο και την Eκκλησία του Tάµµατος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του
Αγίου Καρόλου. Έπειτα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ηµέρα | ΒΙΕΝΝΗ – ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ & ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ
ΠΟΛΗΣ
Πρωινό.Θα ξεκινήσουµε µε την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενµπρούν, που
θεωρείται ισάξιο των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το
έργο ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούµε το
ανάκτορο Mπελβεντέρε. Έπειτα, αναχώρηση για το κέντρο της Βιέννης όπου θα ξεκινήσουµε την
περιπατητική µας ξενάγηση Η όµορφη βόλτα µας ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφµπρουκ. Το
σύµπλεγµα του Hofburg περιλαµβάνει τα αυτοκρατορικά διαµερίσµατα, αρκετά µουσεία, ένα
παρεκκλήσι, µία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειµερινή Σχολή Ιππασίας και
τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούµε την Ελληνική γειτονιά µε την
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυµάσουµε την εξωτερική πρόσοψη, την
Πλατεία Μάρκτ – Κρήνη αφιερωµένη στο Γάµο του Ιωσήφ µε την Μαρία, την Πλατεία Γκράµπεν

µε τον µεγαλοπρεπή στύλο της Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει
έναν άγιο και έναν άγγελο που παρακολουθούν την εξόντωση µίας µάγισσας. Η µάγισσα αυτή,
στην ουσία, είναι η πανούκλα. Το βράδυ σας προτείνουµε κονσέρτο κλασικής µουσικής.
3η ηµέρα | ΒΙΕΝΝΗ – ΣAΛTΣMΠOYPΓK (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Πρωινό και αναχώρηση για το µοναδικό «κάστρο αλατιού», το Σάλτσµπουργκ, γενέτειρα του
Μότσαρτ και πόλη µνηµείο µιας άλλης ροµαντικής εποχής. Εδώ µπορείτε να περπατήσετε στους
ατέλειωτους πεζόδροµους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούµε, ακόµη, τους κ ήπους του
ανακτόρου Mίραµπελ δίπλα στον ποταµό Salzach. ∆ιασχίζοντας τα ατµοσφαιρικά σοκάκια της
πόλης, θα δούµε το σπίτι του Μότσαρτ, το ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το
Αββαείο του Aγ. Πέτρου. Το βράδυ επιστροφή στο ξενοδοχείο µας.
Προαιρετική Σάλτσµπουργκ
Τιµή ενήλικα 60€/Παιδί 2 έως 12
4η ηµέρα | BIENNH – ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την Μπρατισλάβα. Άφιξη και θα ξεκινήσουµε µε µια περιήγηση του
Staremestro, της παλιάς πόλης, της οποίας µεγάλο µέρος είναι πεζοδροµηµένο, του καθεδρικού του
Αγίου Μαρτίνου, του αρχιεπισκοπικού µεγάρου, της εθνικής πινακοθήκης, του θεάτρου και του
εθνικού µουσείου. Χρόνος στη διάθεσή σας για να περπατήσετε στην πόλη, να απολαύσετε τον
καφέ σας στις όχθες του ∆ούναβη ή να χαρείτε την γοητεία των τεράστιων εµπορικών κέντρων της,
µε διεθνούς φήµης µπουτίκ. Τέλος, µεταφορά στο αεροδρόµιο της Βιέννης για την πτήση
επιστροφής.
Προαιρετική Μπρατισλάβα
Τιµή ενήλικα 40€/Παιδί 2 έως 12, 25€
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Αυτοκρατορική Βιέννη 4ηµ

Εγγυηµένες θέσεις

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12
Μονόκ.
Booking

Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

∆ιατροφή

πρωινό

339 €

369 €

169 €

110 €

26/10

Courtyard by
Marriott
Vienna 4*
ηµικεντρικό
Hilton Vienna
5* κεντρικό

πρωινό

485 €

525 €

169 €

215 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις
Aegean Airlines
Εγγυηµένες θέσεις
Αθήνα-Βιέννη
08:30 - 09:50
Βιέννη-Αθήνα
18:20 - 21:30

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150 €. Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο. Εκδροµικό πακέτο
(µεταφορές από/προς αεροδρόµιο, ξενάγηση πόλης, Σενµπρούν, περιπατητική ξενάγηση ιστορικού κέντρου) 50 € ανά άτοµο, 35 € παιδιά 2-12.

