Στη ΒΙΕΝΝΗ Like a Local
Παρέα με τον Insider
Mini Groups – Tailor Made εμπειρία – Κρυφές Γωνιές
Απευθείας πτήσεις με Aegean Airlines από Θεσσαλονίκη για Μπρατισλάβα.
23, 30/12 & 03/01 5 ημέρες 27/12 4 ημέρες

με 430 € / άτομο (συμπεριλαμβάνονται οι φόροι αεροδρομίων 145 € )

Highlights του ταξιδιού:










Απευθείας πτήσεις με την εγγύηση των πτήσεων της Aegean Airlines.
Μικρό σε μέγεθος group (20 άτομα)
Μακριά από άγχος, ταλαιπωρία και άσκοπες καθυστερήσεις που υπάρχουν στα μεγάλα groups.
Επιλογές ξενοδοχείων στο κέντρο της πόλης .
Υπηρεσία Insider.
Εμπεριστατωμένες ξεναγήσεις και περιηγήσεις χωρίς βιασύνη και με γνώμονα την εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη.
Walking tour –περιπατητική ξενάγηση στις Χριστουγεννιάτικες αγορές της πόλης.
Απογευματινή ξενάγηση στις ‘’κρυφές’’ γωνιές του ιστορικού κέντρου.
Ξενάγηση στα καλά κρυμμένα μυστικά της Βιέννης.

Mini Sized Groups (Μικρού μεγέθους group):
Η φιλοσοφία μας είναι απλή. Ένα μικρό σε μέγεθος group μπορεί να εξασφαλίσει σε μεγάλο βαθμό την
προσωπική εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη. Tα εορταστικά groups μας στη Βιέννη, θα αποτελούνται από
maximum 20 συμμετέχοντες. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε την προσωπική εξυπηρέτηση του
ταξιδιώτη. Επίσης αποφεύγουμε τυχόν άσκοπες αναμονές στα check-in των ξενοδοχείων η στα αξιοθέατα,
γιατί το group κινείται υπό τις οδηγίες του Ιnsider και είναι πιο συμπαγές και ευέλικτο. Με λίγα λόγια
γινόμαστε όλοι μια όμορφη παρέα, που σκοπό έχει να περάσει όσο το δυνατόν ομορφότερα στο ταξίδι.
Έλατε κι εσείς στην παρέα μας και σας υποσχόμαστε ότι θα κάνουμε το καλύτερο δυνατό για να ζήσετε μια
μοναδική αξέχαστη εμπειρία.

Insider Highlight:
Στο ταξίδι σας, σας παρέχουμε υποστήριξη με τον Ιnsider , έτσι ώστε να έχεις κάποιον να σου δώσει όλες
τις απαντήσεις που χρειάζεσαι κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σου. Μη περιμένεις στη reception του
ξενοδοχείου για να πάρεις πληροφορίες και δεν χρειάζεται πλέον να ρωτάς τον σερβιτόρο στο πρωινό
σου, για ότι αφορά το ταξίδι σου. Απλά μίλα με τον Ιnsider σου οποιαδήποτε στιγμή το θελήσεις.
Επιπλέον ο Ιnsider θα μοιραστεί μαζί σου όλες τις γνώσεις του πάνω στον προορισμό για να σου δώσει τη
δυνατότητα να ζήσεις ένα ξέγνοιαστο ταξίδι, μακριά από άγχη και ταλαιπωρία. Επίσης θα σας ξεναγήσει σε
όλα τα σημεία που προβλέπει το πρόγραμμα και θα σιγουρευτεί πως το μικρό σε μέγεθος group έχει γίνει
μια ‘’παρέα’’ και απολαμβάνει τις μοναδικές ομορφιές της πόλης.

Ο Insider μας στη Βιέννη : κος TΣΙΜΠΟΥΚΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ
Willkommen in Wien !!!! Σας καλωσορίζω στα εορταστικά mini group μας στη Βιέννη. Θα είμαι ο Ιnsider
σας στη Βιέννη. Μαζί θα ζήσουμε την πραγματική εορταστική ατμόσφαιρα και θα δούμε όλα τα
κρυμμένα μυστικά της Βιέννης. Υποδέχομαι ελληνικά groups στη Βιέννη πάνω από 10 χρόνια, γνωρίζω
την πόλη και τα μυστικά της και θα είμαι μαζί σας για να γίνουμε όλοι μαζί μια παρέα και ανακαλύψουμε
τις υπέροχες ομορφιές της κοσμοπολίτικης πόλης. Σας περιμένω στη Βιέννη…….

Τιμές συμμετοχής κατά άτομο & Παροχές
Aναχώρηση

23/12
5 ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Special
Price έως
21/11

Kανονική
τιμή από
21/11

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μονοκλινου

Renaissance
Vienna 4*sup.

Πρωινό

595 €

635 €

365 €

120 €

Hilton Vienna
Stadtpark 5*

Πρωινό

695 €

735 €

295 €

210 €

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Go2Sky/Aegean
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
06.00-06.50
Μπρατισλάβα- Θεσ/νίκη
16.40-19.20

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145 €)

Aναχώρηση

27/12
4 ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Special
Price έως
21/11

Kανονική
τιμή από
21/11

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μονοκλινου

Renaissance
Vienna 4*sup.

Πρωινό

430 €

460 €

345 €

90 €

Hilton Vienna
Stadtpark 5*

Πρωινό

490 €

520 €

265 €

150 €

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Aegean Airlines
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
15.20-14.00
Μπρατισλάβα- Θεσ/νίκη
16.00-18.45

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145 €)

Aναχώρηση

30/12
5 ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Special
Price έως
21/11

Kανονική
τιμή από
21/11

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μονοκλινου

Penta Hotel
Vienna 4*sup.

Πρωινό

555 €

595 €

285 €

100 €

Hilton Vienna
Stadtpark 5*

Πρωινό

795 €

845 €

285 €

385 €

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Aegean Airlines
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
14.40-15.20
Μπρατισλάβα- Θεσ/νίκη
16.00-18.45

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145 €)

Aναχώρηση

03/01
5 ημέρες

Ξενοδοχείο

Διατροφή

Special
Price έως
21/11

Kανονική
τιμή από
21/11

Παιδική
τιμή 2-12
ετών

Επιβ.
Μονοκλινου

Renaissance
Vienna 4*sup.

Πρωινό

495 €

535 €

365 €

120 €

Hilton Vienna
Stadtpark 5*

Πρωινό

595 €

635 €

275 €

210 €

Αερ.
Εταιρεία/Πτήσεις

Aegean Airlines
Θεσ/νίκη-Μπρατισλάβα
15.00-17.45
Μπρατισλάβα- Θεσ/νίκη
20.40-23.20

*Ένα ταξίδι…μια τιμή ! Όλες οι τιμές μας είναι ΤΕΛΙΚΕΣ και ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ τους φόρους αεροδρομίων (145 €)
Περιλαμβάνονται :
 Αεροπορικά εισιτήρια σύμφωνα με τις παραπάνω πτήσεις
 Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων.
 Μία αποσκευή 23kg κατά άτομο και μία χειραποσκευή 8 kg κατά άτομο.
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
 Διαμονή για 3 η 4 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας.
 Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας.
 Πανοραμική ξενάγηση της Βιέννης.
 Απογευματινή περιπατητική ξενάγηση (walking tour) στις ‘’κρυφές γωνιές’’ του ιστορικού κέντρου.
 Vienna Christmas Walking Tour (Εορταστική περιπατητική ξενάγηση) Ισχύει για την αναχώρηση 23/12
 Παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου Ισχύει για την αναχώρηση 23/12
 Ανακάλυψη των κρυμμένων μυστικών της Βιέννης, με μια υπέροχη περιπατητική ξενάγηση σε σημεία όπου καμία άλλη ξενάγηση
δεν τα περιλαμβάνει.
 Μεταφορές με πολυτελές πούλμαν όπου αναφέρεται στο παρακάτω πρόγραμμα.
 Εισιτήρια τοπικών μέσων μεταφοράς (τραμ, Μετρό, λεωφορείο)
 Συνοδεία του group και ξεναγήσεις περιηγήσεις από τον Insider, ο οποίος θα βρίσκεται με το group καθ’όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
 Μικρό σε μέγεθος group (maximum 20 συμμετέχοντες) το οποίο εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ασφάλιση αστικής ευθύνης
 Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται :
 Είσοδοι σε μουσεία, πάρκα & αρχαιολογικούς χώρους κτλ.
 Προαιρετικές εκδρομές και οτιδήποτε αναφέρεται ως προαιρετικό η προτεινόμενο.

Το πρόγραμμα του ταξιδιού
1η ημέρα : Πτήση για Μπρατισλάβα – Βιέννη (Ξενάγηση πόλης) – Απογευματινή βόλτα στις ‘’κρυφές’’
γωνιές του Ιστορικού κέντρου – Παρακολούθηση Κονσέρτου έργων των Στράους και Μότσαρτ.
Έφτασε η στιγμή που περιμένατε. Η μοναδική στιγμή για την απόδραση σας, η μοναδική ώρα του ταξιδιού. Θα πετάξουμε με
απευθείας πτήση για το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα. Αφού φτάσουμε, θα μας παραλάβει ο Insider και θα μεταφερθούμε
στην εορταστική Βιέννη. Η Μπρατισλάβα απέχει μόνο 75 χιλιόμετρα από τη Βιέννη. Με τη άφιξη μας θα κάνουμε την
ξενάγηση μας στην Πρωτεύουσα της Αυστρίας. Ο Insider μας είναι εδώ για να μεταδώσει σε όλη την ‘’παρέα’’ τις γνώσεις
του γύρω από την Εορταστική Βιέννη. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, την
Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού
ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική
εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Έπειτα θα μεταφερθούμε στο ξενοδοχείο για την παραλαβή των δωματίων. Χρόνος για
ξεκούραση. Το απόγευμα θα πραγματοποιήσουμε μια περιπατητική ξενάγηση όπου θα εξερευνήσουμε κρυφές γωνιές του
ιστορικού κέντρου διάρκειας περίπου μιάμιση ώρας. Θα δούμε την περίφημη Χριστουγεννιάτικη Αγορά στην πλατεία του
Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, στέκι του πατέρα της ψυχανάλυσης Σίγκμουντ Φρόυντ, την πλατεία των Σκωτσέζων, το
Freyung το περίφημο πασάζο που οδηγεί στο μοναδικό καφέ Τσεντράλ, στέκι της Αυστριακής διανόησης του 19ου Αιώνα, θα
περάσουμε από το πανέμορφο σοκάκι της Νάγκλεργκάσσε και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν και την Κολμαρκτ εκεί όπου
βρίσκεται ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης το θρυλικό Demmel. Η Βιέννη, πόλη της Κλασσικής μουσικής μας
προσφέρει την μοναδική ευκαιρία το βράδυ για όσους το επιθυμούν προαιρετικά, να παρακολουθήσουμε ένα κοντσέρτο με
επιλογή των πιο γνωστών έργων των Στράους και Μότσαρτ.
ης

Θετικά σημεία της 1 ημέρας :
 Απευθείας πτήσεις για Μπρατισλάβα.
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Ξενάγηση από τον Insider, ο οποίος θα σας δώσει την πραγματική ‘’μεγάλη’’ εικόνα της πόλης.
 Απογευματινή περιπατητική ξενάγηση, στις ‘’κρυφές’’ γωνιές του ιστορικού κέντρου της πόλης.
 Θαυμάστε την Vienna State Opera, το Ανάκτορο Χόφμπουργκ, το Δημαρχείο κ.α. σημαντικά αξιοθέατα.
 Παρακολούθηση κονσέρτου με επιλογή των πιο γνωστών έργων του Στράους και του Μότσαρτ.
 Γνωριμία με την πόλη για να αισθάνεστε άνετα στον ελεύθερο σας χρόνο στο ταξίδι.
Σημειώσεις :

-

- Η διάρκεια της ξενάγησης είναι περίπου 3 ώρες.
- Η διάρκεια της απογευματινής περιπατητικής ξενάγησης είναι περίπου 1,5 ώρα.
- Η διάρκεια του κονσέρτου είναι 1,5 ώρα.
- Casual ντύσιμο με ζεστά ρούχα κατά τη διάρκεια της ξενάγησης και της απογευματινής ξενάγησης.
Casual νυχτερινό ντύσιμο για την παρακολούθηση του κονσέρτου.
-Το κόστος της παρακολούθησης του κονσέρτου είναι περίπου 40 € και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την
εγγραφή σας.
- Το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα απέχει 75 χιλιόμετρα.
- Η μεταφορά από το αεροδρόμιο της Μπρατισλάβα και η πανοραμική ξενάγηση γίνονται με τουριστικό λεωφορείο.
- Οι απογευματινές μεταφορές πραγματοποιούνται με τα τοπικά μέσα μεταφοράς, για να γνωρίσουμε καλύτερα τον
τρόπο ζωής των Βιεννέζων. (Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς τράμ, μετρό, λεωφορείο.)

2η ημέρα: Vienna Christmas Markets Walking Tour – Περιπατητική εορταστική ξενάγηση –
Παρακολούθηση Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου
ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 23/12
Πρωινό ξύπνημα και μετά το πρωινό μας, θα απολαύσουμε την πραγματική εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης. Νοιώστε την
εορταστική μαγεία κατά τη διάρκεια του tour, παρέα με τον Insider και τους συνταξιδιώτες σας. Αναπνεύστε τη μοναδική
ατμόσφαιρα της πόλης και τα spicy αρώματα από τις μελόπιτες, καθώς περπατάτε μέσα από τις παραδοσιακές Βιεννέζικες
Χριστουγεννιάτικες Αγορές. Ακούστε ιστορίες από τον Insider σας για τις Αυστριακές Χριστουγεννιάτικες παραδόσεις και
αρπάξτε την ευκαιρία καθ’οδόν να αγοράσετε ένα σνάκ η ένα ποτήρι παραδοσιακό ζεστό punch. Θαυμάστε την όμορφη
αρχιτεκτονική της πόλης κατά τη διάρκεια των στάσεων, στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και το Αυτοκρατορικό
Παλάτι, και ολοκληρώστε την εορταστική ξενάγηση σας με μια κούπα ζεστό κρασί. Ο Insider σας, θα εμφυσήσει σε όλη την
‘’παρέα’’ τη μοναδική εορταστική ατμόσφαιρα της Βιέννης, με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Το βράδυ θα ζήσουμε όλοι μαζί
παρέα μια συγκλονιστική εμπειρία με την παρακολούθηση της Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του
Αγίου Στεφάνου, μια εμπειρία που σίγουρα θα μας μείνει αξέχαστη.

2η ημέρα:

Vienna Walking Tour – Περιπατητική ξενάγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης

ΙΣΧΥΕΙ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 27, 30/12 & 03/01
Μετά το πρωινό μας θα απολαύσουμε ένα μοναδικό walking tour (περιπατητική ξενάγηση πόλης). Με την εμπειρία και
καθοδήγηση του Insider θα μάθουμε για την ιστορία της Βιέννης, την κουλτούρα της πόλης, την πολιτική κατάσταση της
Αυστρίας, από τις Ρωμαϊκές εποχές μέχρι και το σήμερα. Θα περάσουμε από ιστορικά σημεία της πόλης όπως τους κήπους
του Stadtpark για να θαυμάσουμε το χρυσό άγαλμα του ξακουστού Γιόχαν Στράους, την πλατεία Ηρώων (Heldenplatz), το
σημαντικότερο μνημείο της Βιέννης τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου, ένα μνημείο που συμβολίζει τη Βιεννέζικη
ελευθερία, θα δούμε το διάσημο Sacher Café, πασίγνωστο για το εκπληκτικό κέικ σοκολάτας Sacher, το αυτοκρατορικό
ο
παλάτι Hofburg το οποίο χτίστηκε το 13 αιώνα, παλιά κατοικία των Βασιλέων της Δυναστείας των Αψβούργων. Αφού
εξερευνήσουμε την πόλη, τους μικρούς δρόμους και τα εκπληκτικά μνημεία, ο Insider μας, θα μας δώσει ελεύθερο χρόνο για
αγορές,
χρόνο
για
φαγητό
και
βόλτες
και
στη
συνέχεια
θα
επιστρέψουμε
στο
ξενοδοχείο.
Για την αναχώρηση 30/12 αυτή η ημέρα είναι παραμονή πρωτοχρονιάς και το βράδυ όσοι το επιθυμούν προαιρετικά
με τη βοήθεια του DION Insider, μπορούν να συμμετέχουν στις εορταστικές εκδηλώσεις για την αλλαγή του έτους
στον κεντρικό πεζόδρομο της Βιέννης Karntner Strasse.
ης

Θετικά σημεία της 2 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Aπολαμβάνεται την πραγματική εορταστική ατμόσφαιρα της πόλης σε μια ξενάγηση με τα πόδια.
 To tour προσφέρει την πραγματική ‘’μεγάλη εικόνα’’ των Χριστουγεννιάτικων Αγορών.
(Ισχύει για την αναχώρηση 23/12)





Ξενάγηση από τον Insider, ο οποίος θα σας δώσει την πραγματική εορταστική εικόνα της πόλης.
Νοιώστε από πρώτο χέρι πως οι Αυστριακοί γιορτάζουν, την εορταστική περίοδο.
Θαυμάστε τα περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία και τους καλλιτεχνικούς φανούς της πόλης.



Παρακολούθηση της Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου.



Μεταφορές με τα τοπικά μέσα για να νοιώσουμε την καθημερινότητα των Βιεννέζων.

(Ισχύει για την αναχώρηση 23/12)
(Ισχύει για την αναχώρηση 23/12)

Σημειώσεις :
- Η διάρκεια του walking tour είναι περίπου 6 ώρες.
- Η διάρκεια της παρακολούθησης της Χριστουγεννιάτικης Λειτουργίας είναι περίπου 1 ώρα. (Ισχύει για την αναχώρηση 23/12)
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την περιπατητική ξενάγηση.

- Οι μεταφορές (όπου χρειαστούν) πραγματοποιούνται με τα τοπικά μέσα μεταφοράς, για να γνωρίσουμε καλύτερα
τον τρόπο ζωής των Βιεννέζων. (Στην τιμή συμμετοχής περιλαμβάνονται τα εισιτήρια των μέσων μεταφοράς τράμ, μετρό, λεωφορείο.)

3η ημέρα: Ημερήσια εκδρομή στην περιοχή Σαλτσκάμεργκουτ (Salzkammergut) και στην
γενέτειρα
του
Μότσαρτ
το
εκπληκτικό
Σάλτσμπουργκ.
(προαιρετική
εκδρομή)
Σήμερα έχετε ελεύθερη ημέρα για να θαυμάσετε και από μόνοι σας τις ομορφιές της πόλης. Για όσους επιθυμούν
προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή μας στην περιοχή του Salzkammergut και στη γενέτειρα του Μότσαρτ,
το Σάλτσμπουργκ. Στη διαδρομή μας για τη γενέτειρα του Μότσαρτ, εξοικειωθείτε με το όμορφο τοπίο του της περιοχής
Salzkammergut, με τα όμορφα βουνά και τις αμέτρητες λίμνες, εκεί όπου ο Αυτοκράτορας Φραγκίσκος Ιωσήφ και η
οικογένεια του, συνήθιζαν να περνούν τις διακοπές τους. Περνώντας τη λίμνη Fuschl και τη λίμνη Wolfgang φτάνουμε στο
Σάλτσμπουργκ. Πάντα με τη συνοδεία του Insider μας θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη του Σάλτσμπουργκ και θα δούμε
τα κυριότερα αξιοθέατα της παλιάς έδρας της Επισκοπής. Θα θαυμάσουμε μεταξύ άλλων τον Καθεδρικό Ναό, το Αββαείο
του Αγίου Πέτρου, τόπος ταφής της αδερφής του Μότσαρτ της Νannerl. Φυσικά είμαστε στη γενέτειρα του Μότσαρτ και δεν
γίνεται να μη δούμε το σπίτι οπού γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός στην Getreidegasse Το Edelweiss-Song από την ταινία
SOUND OF MUSIC θα σας έρθει στην μνήμη καθώς θα περνάμε από τη λιμνούλα και τους κήπους του Ανακτόρου
Μιραμπέλ, από όπου θα έχουμε μοναδική θεά στο φρούριο Hohensalzburg της πόλης. Μετά την ξενάγηση μας στο
εκπληκτικό Σάλτσμπουργκ, ο Insider θα μας δώσει ελεύθερο χρόνο για τις αγορές μας και στη συνέχεια θα πάρουμε το
δρόμο της επιστροφής για τη Βιέννη.
ης

Θετικά σημεία της 3 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Μοναδική εκδρομή στην περιοχή Σαλτσκάμεργκουτ, με τις αμέτρητες λίμνες και τα όμορφα τοπία.
 Ξενάγηση από τον Insider στο ιστορικό κέντρο του Σάλτσμπουργκ.
 Θα δούμε το σπίτι όπου γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός Μότσαρτ.
 Από τους κήπους του Μιραμπέλ θα θαυμάσουμε τη θέα στο φρούριο Hohensalzburg.

Σημειώσεις :
- Η διάρκεια του tour είναι περίπου 10 ώρες.
- Απαραίτητη συνθήκη για την πραγματοποίηση της προαιρετικής εκδρομής είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 16
ατόμων.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την εκδρομή.
- Το κόστος της συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή είναι 70 € και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την
εγγραφή σας.
- Η απόσταση της Βιέννης από το Σάλτσμπουργκ είναι περίπου 290 χλμ
- Οι μεταφορές πραγματοποιούνται με τουριστικό λεωφορείο.

4η ημέρα : Ημερήσια εκδρομή στην πρωτεύουσα της Στυρίας, το Γκράτς (Graz) (προαιρετική
εκδρομή)
Σήμερα έχετε ελεύθερη ημέρα για να θαυμάσετε και από μόνοι σας τις ομορφιές της πόλης. Για όσους επιθυμούν
προαιρετικά μπορούν να συμμετέχουν στην εκδρομή μας στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Στυρίας, το Γκράτς. Πάντα με τη
συνοδεία του Insider θα θαυμάσουμε μία από τις ομορφότερες πόλεις της Αυστρίας όπου το 2003 διετέλεσε Πολιτιστική
Πρωτεύουσα της Ευρώπης. Την πόλη την διασχίζει ο ποταμός Μουρ και στην αριστερή όχθη βρίσκεται η παλιά πόλη του
Γκράτς διαθέτοντας το πιο χαρακτηριστικό Αναγεννησιακό ιστορικό κέντρο της Κεντρικής Ευρώπης, το οποίο συγκαταλέγεται
στην λίστα της UNESCO με τα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς καθώς διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική
των κτιρίων του, από τον 16ο-17ο Αιώνα. Στην ξενάγηση μας μεταξύ άλλων θα δούμε την κρατική Όπερα, το Μαυσωλείο του
Αυτοκράτορα Φερδινάρδου Β’ , το Λάντχαους με τις Αναγεννησιακές αυλές, την Χάουπτπλατς, το ζωγραφισμένο σπίτι της
οδού Χέρενγκάσσε, το σπίτι Λουέγκ με τα μαρμαροκονίαματα στον πεζόδρομο της Sporgasse, το Δημαρχείο, το μουσικό
παιχνίδι με τις καμπάνες στην πλατεία Κλόκενσπιλ, τον Καθεδρικό Ναό, το φουτουριστικό οικοδόμημα από γυαλί και ατσάλι
στο νησί του ποταμού Μούρ, το Πύργο του Ρολογιού (1561) σύμβολο της πόλης σε ύψος 471 μέτρων από όπου θα
απολαύσουμε την ανάβαση χρησιμοποιώντας το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
ης

Θετικά σημεία της 4 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Μοναδική εκδρομή στην πανέμορφη πρωτεύουσα της Στυρίας, το Γκράτς.
 Ξενάγηση από τον Insider στα μέρη που θα επισκεφθούμε.
 Απολαύστε τη μοναδική θέα από τον Πύργο του Ρολογιού.
 Κάντε τη βόλτα σας στο υπέροχο γραφικό κέντρο του Γκράτς.
Σημειώσεις :
- Η διάρκεια του tour είναι περίπου 9 ώρες.
- Απαραίτητη συνθήκη για την πραγματοποίηση της προαιρετικής εκδρομής είναι η συμμετοχή τουλάχιστον 16
ατόμων.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την εκδρομή.
- Το κόστος της συμμετοχής στην προαιρετική εκδρομή είναι 60 € και μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή με την
εγγραφή σας.

5η ημέρα: Ανακαλύπτουμε τα Κρυμμένα Μυστικά της Βιέννης – Μπρατισλάβα – Πτήση
επιστροφής
Σήμερα είναι η τελευταία ημέρα του υπέροχου ταξιδιού μας. Παρέα με τον Insider θα δούμε λίγο πριν την επιστροφή μας τα
καλά κρυμμένα μυστικά της Βιέννης. Θα περπατήσουμε σε ιστορικά, μεσαιωνικά μονοπάτια στο ιστορική συνοικία γύρω από
το Φραγκισκάνικο Μοναστήρι, θα δούμε ρομαντικές διαδρομές και πανέμορφα αίθρια γύρω από την Ελληνική συνοικία, όσο
ο Insider μας εξιστορεί απίστευτους θρύλους για την πόλη της Βιέννης. Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε τον καφέ και το
κέικ μας σε ένα Βιεννέζικο καφέ, πριν πάρουμε το δρόμο της επιστροφής. Στη συνέχεια θα μεταβούμε στο αεροδρόμιο της
Μπρατισλάβα, απ’όπου θα πάρουμε την πτήση της επιστροφής μας.
ης

Θετικά σημεία της 5 ημέρας :
 Το μικρό σε μέγεθος group εξασφαλίζει προσωπική εξυπηρέτηση.
 Μάθετε τους ξακουστούς θρύλους της πόλης.
 Ξενάγηση από τον Insider στις περιοχές που θα επισκεφθούμε.
 Κάντε τις τελευταίες αγορές αναμνηστικών στην πόλη.

Σημειώσεις :
- Η διάρκεια του tour είναι περίπου 2 ώρες.
- Φορέστε ζεστά ρούχα και φροντίστε να βάλετε άνετα παπούτσια για να απολαύσετε την εκδρομή.

Τα ξενοδοχεία μας :
Hotel Renaissance Vienna 4*sup.
http://www.marriott.com/hotels/travel/viehw-renaissance-wien-hotel/Το κομψό Renaissance ανακαινίστηκε και ανασχεδιάστηκε

πλήρως το 2015, συνδυάζοντας τη βιενέζικη παράδοση με τις μοντέρνες λεπτομέρειες. Παρέχεται δωρεάν Wi-Fi σε όλους
τους χώρους του κτηρίου, ενώ ο σταθμός Meidlinger Hauptstraße του μετρό (γραμμή U4) απέχει μόλις 100 μέτρα. Τα
κομψά δωμάτια και σουίτες διαθέτουν πολυτελή κλινοσκεπάσματα, μπάνιο με ντους ψιλής βροχής και δωρεάν παροχές για
τσάι και καφέ. Οι σουίτες και τα club δωμάτια έχουν καφετιέρα Nespresso.

Hotel Penta Vienna 4*sup.
https://www.pentahotels.com/destinations/europe/austria/vienna/Το pentahotel Vienna βρίσκεται στο 5ο διαμέρισμα της Βιέννης και

προσφέρει μοντέρνο καφέ μπαρ, δωρεάν Wi-Fi, σάουνα και γυμναστήριο, καθώς και κομψά δωμάτια που έχουν σχεδιαστεί
από τον Ιταλό αρχιτέκτονα Matteo Thun. Ο σταθμός Pilgramgasse του μετρό, ο οποίος παρέχει πρόσβαση στην Κρατική
Όπερα και τη Naschmarkt, απέχει 5 λεπτά με τα πόδια. Τα ηχομονωμένα δωμάτια στο pentahotel Vienna είναι
διακοσμημένα σε ζεστούς χρωματισμούς και διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης με δωρεάν συνδρομητική τηλεόραση και
βάση σύνδεσης για iPod. Παρέχεται 1 δωρεάν μπουκάλι μεταλλικό νερό ανά διαμονή.

Hotel Hilton Stadtpark 5*
http://www3.hilton.com/en/hotels/austria/hilton-vienna-VIEHITW/index.html Το Hilton Vienna βρίσκεται στο κέντρο της Βιέννης, δίπλα

στο πάρκο της πόλης και απέναντι από τον σταθμό Wien-Mitte/Landstraße του μετρό και το τρένο για το αεροδρόμιο (CAT)
Το Vienna Hilton σερβίρει καθημερινά πλούσιο μπουφέ πρωινού. Το μοντέρνο εστιατόριο S'parks του ξενοδοχείου είναι
διακοσμημένο με εκθέματα από γυαλί Murano και προτείνει διεθνή και αυστριακή κουζίνα. Τα δωμάτια του Hilton Vienna
διαθέτουν ηχομόνωση, διακόσμηση σε ζεστές αποχρώσεις και πανοραμική θέα στο πάρκο και την πόλη. Περιλαμβάνουν
επίσης τηλεόραση LED επίπεδης οθόνης 40 ιντσών και ευρύχωρο καθιστικό. Υπάρχουν μπουρνούζια σε όλα τα δωμάτια.

Χριστουγεννιάτικες αγορές της Βιέννης –
Ωράρια Λειτουργίας
Vienna Christmas World at the Christmas Market
18 Νοεμβρίου - 30 Δεκεμβρίου 2017
Χριστουγεννιάτικη Αγορά (market booths) μόνο μέχρι 26 Δεκεμβρίου 2017
Καθημερινά από τις 10.00 π.μ. έως 22.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ. έως 19.00 μ.μ.
Rathausplatz, 1010 Vienna wienerweihnachtstraum.at
Christmas Village on Maria-Theresien-Platz
21 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2017
ΚΥ-ΠΕ 11.00 π.μ. - 21.00 μ.μ., ΠΑ-ΣΑ 11.00 π.μ. - 22.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 16.00 μ.μ.
25+26 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
New Year's Village 27 - 31 Δεκεμβρίου 2017
11.00 π.μ. - 19.30 π.μ.
31 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. -18.00 μ.μ.
Maria Theresien Platz, 1010 Vienna www.weihnachtsdorf.at
Christmas Village at Belvedere Palace
24 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2017
ΔΕ-ΠΑ 11.00 π.μ. - 21.00 μ.μ., ΣΑ-ΚΥ 10.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 15.00 μ.μ.
25+26 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Prinz-Eugen-Strasse 27, 1030 Vienna www.weihnachtsdorf.at
Christmas Village in the Altes AKH
18 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2017
ΔΕ,ΤΡ,ΠΕ,ΠΑ 15.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ.
ΤΕ –ΣΑ & ΑΡΓΙΕΣ 12.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ., ΚΥ 12.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ.
Alserstrasse/Spitalgasse, Hof 1, 1090 Vienna www.weihnachtsdorf.at
Old Viennese Christmas Market
18 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2017
Kαθημερινά από 10.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
Freyung, 1010 Vienna www.altwiener-markt.at
Am Hof Advent Market
17 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2017
ΔΕ-ΠΕ 11.00 π.μ. - 21.00 μ.μ., ΠΑ-ΚΥ & Αργίες. 10.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
Am Hof, 1010 Vienna www.weihnachtsmarkt-hof.at
K.u.K. Christmas Market
17 Νοεμβρίου 2017 - 1 Ιανουαρίου 2018
Kαθημερινά από 10.00 π.μ. - 20.00 μ.μ.
Michaelerplatz, 1010 Vienna www.kuk-weihnachtsmarkt.at
Cultural and Christmas Market & New Year's Market, Schönbrunn Palace
18 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2017
Kαθημερινά από 10.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ. - 16.00 π.μ., 25-26 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.
New Year's Market 27 Δεκεμβρίου 2017 - 1 Ιανουαρίου 2018
Kαθημερινά από 10.00 π.μ. - 18.00 μ.μ.
Schönbrunn Palace, 1130 Vienna www.weihnachtsmarkt.co.at

Art Advent - Art & Crafts on Karlsplatz
17 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2017
Kαθημερινά από 12.00 μ.μ. - 20.00 μ.μ.
Karlsplatz, 1010 Vienna www.artadvent.at
Christmas Market on Spittelberg
16 Νοεμβρίου - 23 Δεκεμβρίου 2017
ΔΕ-ΠΕ 14.00 μ.μ. - 21.00 μ.μ., ΠΑ 14.00 μ.μ. - 21.30 μ.μ.
ΣΑ 10.00 π.μ. - 21.30 μ.μ., ΚΥ & Αργίες. 10.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
Spittelberggasse, Stiftgasse, Schrankgasse, Gutenberggasse, 1070 Vienna
www.spittelberg.at
Winter Market on Riesenradplatz
18 Νοεμβρίου 2017 - 7 Ιανουαρίου 2018
ΔΕ-ΠΑ 12.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ.
ΣΑ-ΚΥ & Αργίες 11.00 μ.μ. - 22.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 10.00 π.μ. - 17.00 μ.μ., 31 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 14.00 μ.μ.
Riesenradplatz, 1020 Vienna www.wintermarkt.at/wintermarkt
Christmas Market on Stephansplatz
15 Νοεμβρίου - 26 Δεκεμβρίου 2017
Kαθημερινά από 11.00 π.μ. - 21.00 μ.μ.
24 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 16.00 μ.μ., 25-26 Δεκεμβρίου 11.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Stephansplatz/towards Churhausgasse, 1010 Vienna
www.weihnachtsmarkt-stephansplatz.at
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tourist-Info
Vienna
Albertinaplatz/Maysedergasse1010 Vienna
Kαθημερινά από 9.00 π.μ. - 19.00 μ.μ.
Περισσότερες πληροφορίες για την πόλη και τις δραστηριότητες : https://www.wien.info/en
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vienna City Card.
The official Vienna Card.
Ανακαλύψτε την Βιέννη με την Vienna City Card για 24, 48
η 72 ώρες. Χρησιμοποιήστε την είτε στο Hop-On Hop-Off
tour είτε στο Bug Bus Tours και επιπλέον απολάυστε
περισσότερα από 210 προνόμια από μουσεία μέχρι και
εστιατόρια. Κι όλα αυτά μόνο από €13.90!Δείτε

αναλυτικά τα προνόμια :
https://www.wien.info/en/travel-info/vienna-city-card

