ΒΙΕΝΝΗ 4 ΗΜΕΡΕΣ
Τιµή:
Αν/σεις:

από 430 €
26/10/2017

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ
ΗΜΕΡΑ 1: ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ (Ξενάγηση πόλης)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την αρχοντική πρωτεύουσα της Αυστρίας την Βιέννη. Μεταφορά στην
πόλη της Βιέννης και ξενάγησή µας. Ξεκινώντας από το Ανάκτορο Σενµπρούν, θα επισκεφθούµε τα θερινά
ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, που θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Θα δούµε το ανάκτορο Mπελβεντέρε και
θα περιηγηθούµε την περίφηµη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυµάσουµε τα πιο σηµαντικά αξιοθέατα της Βιέννης,
όπως το ∆ηµοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το
Κοινοβούλιο, το ∆ηµαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήµιο και την Εκκλησία του Tάµµατος, τη
Φωτίφ Kίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στον καθεδρικό ναό του Αγ. Στεφάνου και θα περιδιαβούµε την
ιστορική συνοικία της ελληνικής παροικίας. Απόγευµα ελεύθερο για να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να
απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ στο Cafe Motzart ή µια ζεστή σοκολάτα στο γνωστό Sacher ένα από τα πιο παλιά
και διάσηµα ζαχαροπλαστεία της πόλης.
ΗΜΕΡΑ 2 : ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ∆ΑΣΗ – ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ
Μετά το πρωινό, αναχώρηση για την εκδροµή στα περίχωρα της Βιέννης, στο περίφηµο Βιεννέζικο ∆άσος. Εκεί
στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούµε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο της οικογένειας των Αψβούργων, γνωστό
από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου, τελευταίου διαδόχου του θρόνου και της

αγαπηµένης του Μαρίας Βετσέρα. Κατόπιν θα επισκεφθούµε το µοναστήρι του Τίµιου Σταυρού (Χάιλιγκενκρόιτς),
ένα πολύ όµορφο µεσαιωνικό µοναστήρι. Ιδρύθηκε το 1133 από τον Λεοπόλδο τον Γ΄ και είναι το δεύτερο
παλαιότερο κιστερκιανό µοναστήρι στον κόσµο. Στην είσοδο του µοναστηριού υπάρχει µια µεγάλη εσωτερική αυλή
στο κέντρο της οποίας βρίσκεται µια στήλη αφιερωµένη στην Αγία Τριάδα, έργο του Giovanni Giuliani το οποίο
ολοκληρώθηκε το 1739. Ακολουθεί επίσκεψη στην όµορφη λουτρόπολη Μπάντεν, όπου θα περπατήσουµε στον
πεζόδροµο για να θαυµάσουµε τη γραφική πόλη, όπου βρίσκεται και το πολυσύχναστο Καζίνο, ένα από τα
µεγαλύτερα και ωραιότερα της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος.
ΗΜΕΡΑ 3-4 : ΒΙΕΝΝΗ - (Ελεύθερη ηµέρα)
Πρωινό και η ηµέρα είναι ελεύθερη. Σας προτείνουµε να περπατήστε µέχρι το ∆ηµαρχείο και απολαύστε την αγορά
της πόλης που αποτελεί θεσµό για τους Βιεννέζους αλλά και για όλους τους επισκέπτες. Τα καταστήµατα της
Γκράµπεν θα κεντρίσουν το ενδιαφέρον σας και θα σας βάλουν στον «πειρασµό» των αγορών. Μην παραλείψετε να
δοκιµάσετε το γνωστό ζεστό κρασί Punch. Το απόγευµα σας προτείνουµε µια βόλτα στην παλιά ελληνική συνοικία,
όπου βρίσκονται τα όµορφα εστιατόρια της περιοχής για καλό φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έµποροι τον
19ο αιώνα.
ΗΜΕΡΑ 5 : ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και η ηµέρα ελεύθερη για να απολαύσετε τη Βιέννη ακόµη µια φορά πριν την
αποχαιρετίσουµε για το αεροδρόµιο και την πτήση της επιστροφής.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγµατοποιηθούν.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ :
ΒΙΕΝΝΗ
ΗΜ.

4

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

26/10

ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΟ
HOTEL PARK ROYAL
PALACE VIENNA****S
HOTEL BELLEVUE WIEN
4*

∆ΙΑΤΡΟΦΗ

∆ΙΚΛΙΝΟ
430 €

ΦΟΡΟΙ
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
595 €

ΠΡΩΙΝΟ

150 €
450 €

ΑΕΡ/ΚΗ

625 €

AEGEAN

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη –Αθήνα






µε απευθείας πτήσεις
∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* της επιλογής σας µε
πρωινό σε µπουφέ
Ξενάγηση της πόλης µε Έλληνα ξεναγό
Mεταφορές από/προς το αεροδρόµιο
Ενηµερωτικά έντυπα
Ταξιδιωτική ασφάλεια αστικής ευθύνης

ΠΤΗΣΕΙΣ: ΜΕ AEGEAN
26/10 A3 880 ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ 08:30 – 09:50
29/10 A3 881 ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ 18:20 - 21:30

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Φόροι αεροδροµίων (150 €)
Είσοδοι µουσείων, ανακτόρων
Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόµενο
και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα
περιλαµβανόµενα

