ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020
ΒΙΕΝΝΗ
4ήμερη & 5ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 & 4 διανυκτερεύσεις

από € 295,00

Αναχωρήσεις
27 & 28 Φεβρουαρίου 2020

Μια υπέροχη εκδρομή στην πανέμορφη και αρχοντική αυστριακή πρωτεύουσα σχεδιασμένη με μεράκι και φροντίδα
για εσάς…!
Ημέρα 1
ΑΘΗΝΑ, ΒΙΕΝΝΗ
Συνάντηση στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για τη Βιέννη. Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Ημέρα ελεύθερη για να επισκεφτείτε το ιστορικό κέντρο. Αξιοσημείωτη είναι η παλιά ελληνική συνοικία στο
κέντρο της πόλης με το ναό του Αγίου Γεωργίου, της Αγίας Τριάδας και τα όμορφα εστιατόρια της περιοχής για καλό
φαγητό, εκεί όπου σύχναζαν οι Έλληνες έμποροι τον 19ο αιώνα. Μην παραλείψετε να δειπνήσετε σε ένα από τα
περίφημα κελάρια και να απολαύσετε την αυστριακή κουζίνα. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 2
ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και έναρξη της πανοραμικής ξενάγησης στα πιο σπουδαία αξιοθέατα. Θα γνωρίσουμε το Ρινγκ με την Όπερα,
τα μουσεία Φυσικής Ιστορίας και Καλών Τεχνών, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, τα Ανάκτορα
Χόφμπουργκ, τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Στεφάνου. Στη συνέχεια επίσκεψη στο Ανάκτορο Σένμπρουν. Για την
υπόλοιπη ημέρα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την πινακοθήκη
του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλιμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκογκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με ενδιαφέρουσες
περιοδικές εκθέσεις και το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον κόσμο που έχει στην
κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο συγκρότημα
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μουσείων Μuseums Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις Μοντέρνας Τέχνης που περιλαμβάνει το Κέντρο
Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας, το Μουσείο Καπνού, το
Μουσείο Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, το μουσείο Επίπλων, την Kunsthalle Wien και το
Κέντρο Μαθηματικών. Για το απόγευμα ένας καφές στον Πύργο του Δούναβη με θέα σε όλη την Βιέννη, αλλά και μία
βόλτα στο πάρκο Πράτερ, θα σας μείνει αξέχαστη. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3
ΒΙΕΝΝΗ, ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ
Πρωινό. Η σημερινή μας μέρα είναι αφιερωμένη στα Βιεννέζικα Δάση. Θα δούμε το κυνηγετικό περίπτερο του
Μάγιερλινγκ, εκεί όπου εκτυλίχθηκε το ερωτικό δράμα του πρίγκιπα Ιωσήφ και της Μαρίας Βετσέρα. Επόμενος
σταθμός η λουτρόπολη Μπάντεν. Πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τουριστικά θέρετρα της υψηλής κοινωνίας,
ενώ δεν είναι τυχαίο ότι πολλά μέλη της αυτοκρατορικής οικογένειας διατηρούν εδώ τη θερινή τους κατοικία και έχουν
χτίσει πολυτελείς βίλες. Στο Μπάντεν υπάρχουν δεκατρείς πηγές θερμών νερών (από 22 έως 37 βαθμούς Κελσίου) οι
οποίες έχουν ως κύριο συστατικό τους τον ασβέστη. Επιστροφή στη Βιέννη και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 4
ΒΙΕΝΝΗ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να απολαύσετε έναν περίπατο στην υπέροχη αυστριακή πρωτεύουσα. Πρόγευμα και
ημέρα ελεύθερη. Σήμερα σας προτείνουμε να επισκεφτείτε ένα από τα πολυάριθμα μουσεία της Βιέννης, όπως την
πινακοθήκη του ανακτόρου Μπελβεντέρε με έργα των Κλίμτ, Μονέ, Ρενουάρ, Βαν Γκόγκ, το μουσείο Αλμπερτίνα με
ενδιαφέρουσες περιοδικές εκθέσεις και το μουσείο Ιστορίας της Τέχνης, ένα από τα σημαντικότερα μουσεία στον
κόσμο που έχει στην κατοχή του περίπου 60.000 πίνακες ζωγραφικής. Επίσης, μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο
συγκρότημα μουσείων Μuseums Quartier, με παγκοσμίου ενδιαφέροντος εκθέσεις μοντέρνας τέχνης που
περιλαμβάνει το Κέντρο Αρχιτεκτονικής, το Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης (MUMOK), το Κέντρο Τέχνης της καλλιέργειας,
το Μουσείο Καπνού, το Μουσείο Λέοπολντ, το Ταντσκβαρτίρ, το παιδικό μουσείο Zoom, το μουσείο Επίπλων, την
Kunsthalle Wien και το Κέντρο Μαθηματικών. Για το απόγευμα σας προτείνουμε καφέ στον Πύργο του Δούναβη με
θέα σε όλη την Βιέννη αλλά και μία βόλτα στο πάρκο αναψυχής Πράτερ , θα σας μείνει αξέχαστη. Βράδυ ελεύθερο.
Διανυκτέρευση.
Ημέρα 5
ΒΙΕΝΝΗ, ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και παράδοση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πανέμορφη Βιέννη και μεταφορά
στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.
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ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ

ΗΜΕΡΕΣ

27/02

5

28/02

4

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

Intercity Vienna (4*) ή
παρόμοιο

Early

2ΚΛΙΝΟ

1ΚΛΙΝΟ

ΠΑΙΔΙ

€ 345

€ 395

+ € 120

€ 295

€ 295

€ 345

+ € 100

€ 245

Booking

Περιλαμβάνονται:
1.

Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Austrian Airlines

2.

Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο

3.

Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*

4.

Πρωινό καθημερινά

5.

Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο της Βιέννης

6.

Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα

7.

Ξενάγηση στη Βιέννη και στα Βιεννέζικα Δάση

8.

Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός κατά την ξενάγηση στη Βιέννη

9.

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

10.

Ενημερωτικά έντυπα

11.

Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης

Δεν περιλαμβάνονται:
1.

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 155,00)

2.

Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται)

3.

Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα

Σημειώσεις:


Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο



Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την
αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής)



Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων
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Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη
κλίνη εκτός εξαιρέσεων



Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα
από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ



Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην
Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι
κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα
παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ



Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out



Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή
των Γενικών Όρων Συμμετοχής

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΗVIE

27FEB

OS802 14:55-16:20

VIEATH

02MAR OS801 10:20-13:35

ΠΤΗΣΕΙΣ
ΑΤΗVIE

28FEB

OS802 14:55-16:20

VIEATH

02MAR OS801 10:20-13:35
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