Βιέννη

Μελωδική Βιέννη
H Βιέννη είναι ένας προορισμός που
πρέπει να επισκεφθείτε τουλάχιστον
μια φορά και η περίοδος των
χειμερινών εορτών είναι ιδανική.
Θα
δείτε
επιβλητικά
παλάτια,
σημαντικά μουσεία, εξαιρετικά έργα
Τέχνης, μεγάλα καταπράσινα πάρκα
στο κέντρο της πόλης, ιστορικά
καφέ,
ρομαντικές
διαδρομές,
Χριστουγεννιάτικες αγορές και θα
δοκιμάσετε ιδιαίτερες τοπικές γεύσεις,
σε μια μόνιμη εορταστική διάθεση
που σου μεταδίδει η στολισμένη
πόλη. Έχοντας την εμπειρία πολλών
ετών και περιηγήσεων στη Βιέννη
ετοιμάσαμε για εσάς ένα πρόγραμμα
επισκέψεων
στα
σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης, καθώς και
σε άλλες περιοχές της Αυστρίας,
ώστε να αξιοποιήσετε τις ημέρες
σας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Φροντίσαμε παράλληλα να έχετε
χρόνο στη διάθεσή σας, ώστε με την
καθοδήγηση του Έλληνα συνοδού
που θα βρίσκεται συνεχώς μαζί σας,
να δείτε σημεία που ενδιαφέρουν
εσάς ατομικά. Ο τοπικός ξεναγός θα
σας μεταφέρει εκτός των άλλων, τον
τρόπο ζωής και την καθημερινότητα
των Βιεννέζων. Σας προσφέρουμε
απευθείας
ειδικά
ναυλωμένες
πτήσεις
από
το
γραφείο
μας
(charter) και αρκετές δυνατότητες
επιλογής
ξενοδοχείων
ειδικά
επιλεγμένα, ώστε να συνδυάζουν
ποιότητα και χαμηλή τιμή (value for
money). Ετοιμάστε βαλίτσες, πάρτε
μαζί σας ζεστά ρούχα και γνωρίστε
την αρχοντική, κοσμοπολίτικη και
εορταστικά στολισμένη πρωτεύουσα
της Ευρώπης!

Μέλκ

4&5 ημέρες

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΒΙΕΝΝΗ - ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απ’ ευθείας πτήση για την Αυστριακή πρωτεύουσα, τη Βιέννη. Άφιξη και πρώτη
γνωριμία με την πόλη του μπαρόκ και της μουσικής, με το συνοδό μας. Στην περιήγησή μας βλέπουμε το Κούνστχαους
ένα σύμπλεγμα κτιρίων αφαιρετικής τεχνοτροπίας έργο του καλλιτέχνη αρχιτέκτονα Χούντερτβασσερ, το μπαρόκ
ανακτορικό συγκρότημα Μπελβεντέρε του πρίγκιπα Ευγενίου της Σαβοΐας, σήμερα Πινακοθήκη με έργα τέχνης
καλλιτεχνών της νεότερης περιόδου και του κινήματος του Μοντερνισμού. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας με το
λεωφορείο στην πλατεία Καρόλου όπου ο Ναός του Αγίου Καρόλου Βορρομαίου και το Μέγαρο του Συλλόγου των
Φίλων της Μουσικής και κατόπι εισερχόμαστε στην περίφημη Ρίνγκστρασσε (δακτύλιος του ιστορικού κέντρου).
Εδώ θα δούμε την Κρατική Όπερα, το χειμερινό αυτοκρατορικό ανακτορικό συγκρότημα της Χόφμπουργκ, τα
δίδυμα Μουσεία Ιστορίας της Τέχνης και Φυσικής Ιστορίας, το τετράγωνο των Μουσείων, το Κοινοβούλιο, το
άλλοτε Αυτοκρατορικό Θέατρο απέναντι από το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο, και τη Βοτίφκιρχε(εκκλησία του
Τάματος). Στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην ιστορική ελληνική γειτονιά με τις ελληνορθόδοξες εκκλησίες του
Αγίου Γεωργίου και της Αγίας Τριάδας και διασχίζοντας πεζή το ιστορικό κέντρο, όπου κι ο περίφημος καθεδρικός
ναός Σανκτ Στέφαν (Αγίου Στεφάνου), θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Δημαρχείου με την παραμυθένια
Χριστουγεννιάτικη Αγορά. Υπάρχουν πολλές Χριστουγεννιάτικες αγορές στην Αυστρία και ιδιαίτερα στη Βιέννη
με μεγαλύτερη αυτή στο Rathausplatz, Δοκιμάστε ένα από τα δημοφιλή παραδοσιακά ζεστά ποτά «γκλιούβαϊν»
ή «πουνς»» και γευθείτε ψητά λουκάνικα, κάστανα ή κάϊζερσμάρεν από τα αυτοκρατορικά γλυκίσματα. Στη
συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ανακαλύψτε την εύθυμη και διασκεδαστική πλευρά
της Βιέννης στο τρίγωνο των Βερμούδων και γύρω από την κεντρική πλατεία Αγίου Στεφάνου.

2η ημέρα: ΑΝΑΚΤΟΡΟ ΣΕΝΜΠΡOΥΝ - ZΩΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΗΠΟΣ - ΜELK - KOIΛΑΔΑ ΔΟΥΝΑΒΗ
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ευρώπης, το περίφημο ανάκτορο του
Σενμπρούν, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της UNESCO. Υπήρξε η θερινή κατοικία των Αψβούργων
από τα τέλη του 17ου αιώνα έως το 1918. Η λογοτεχνική παράδοση θέλει το όλο ανακτορικό συγκρότημα να έχει
1441 δωμάτια και 139 μαγειρεία. Δείτε τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα, περπατήστε στους μεγαλοπρεπείς κήπους
και νιώστε πως είναι να ζει κάποιος ως Αυτοκράτορας! Μέρος του Σενμπρούν και, ο παλαιότερος ζωολογικός
κήπος του κόσμου με περισσότερα από 700 είδη ζώων (κάποια υπό εξαφάνιση) αποτελεί μια ιδιαίτερη εμπειρία
σε ένα μοναδικό περιβάλλον που συνδυάζει πολιτισμό και φύση. Δείτε εξ’ ιδίων Pandas, τίγρεις της Σιβηρίας,
ουραγκοτάγκους, ελέφαντες και βυθιστείτε στον Αμαζόνιο και την εμπειρία του τροπικού δάσους. Για όσους
δεν επιθυμούν την επίσκεψη στο ζωολογικό κήπο, προτείνουμε προαιρετική εκδρομή στην περίφημη κοιλάδα
Βάχαου του Δούναβη. Θα ξεκινήσουμε κατά μήκος του ποταμού σε μια διαδρομή με γραφικά κρασοχώρια και
καλοδιατηρημένους μεσαιωνικούς οικισμούς, διανθισμένους με θρύλους και παραδόσεις, για να φτάσουμε στην
πόλη Κρεμς την παλαιότερη μεσαιωνική πόλη της κάτω Αυστρίας όπου και θα περπατήσουμε στα σοκάκια του
ιστορικού κέντρου. Κατόπι ,παράλληλα στο ρου του ποταμού, θα διασχίσουμε την κοιλάδα Βάχαου, γνωστή για τα
τους απέραντους αμπελώνες της, ώσπου να φτάσουμε στο Μελκ με το ομώνυμο μοναστήρι των Βενεδικτίνων.
Ο χώρος της περίφημης Μονής υπήρξε το πολιτικό και πνευματικό λίκνο της Αυστρίας. Ξενάγηση στο Μουσείο
και στους χώρους του Αββαείου με κυριότερα αξιοθέατα: την αίθουσα του θρόνου, τη βιβλιοθήκη με τα δεκάδες
χιλιάδες παλαίτυπα βιβλία, σπάνια χειρόγραφα, και μία από τις εντυπωσιακότερες μπαρόκ εκκλησίες της Κεντρικής
Ευρώπης. Απόλαυση από τον εξώστη της Μονής της πανοραμικής θέας στην κοιλάδα του Δούναβη. Eπιστροφή
στη Βιέννη.
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3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΙΜΝΕΣ - ΣΑΛΤΖΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και ξεκινάμε για προαιρετική εκδρομή στη γενέτειρα του Μότσαρτ, το Ζάλτσμπουργκ. Η πορεία
της διαδρομή μας κινείται παράλληλα προς τις κεντρικές Άλπεις μέσα σε τέσσερα από τα ομόσπονδα
κρατίδια της Αυστρίας προσφέροντας εναλλαγές και πλούτο σε οπτικές εμπειρίες. Διασχίζουμε
τη «Δημοκρατία των Άλπεων» από ανατολικά προς δυτικά ανεβαίνοντας από την κοιλάδα του
Δούναβη προς την αλπική ζώνη στην ειδυλλιακή περιοχή των λιμνών του Ζαλτσκάμπεργκουτ. Εδώ
βλέπουμε κάποιες από τις μεγαλύτερες λίμνες της χώρας ανάμεσά τους η θρυλική Μόντζεε των
κελτικών και παλαιογερμανικών μύθων. Αλλά κι η αρχιτεκτονική του αγροτικού χώρου και της αλπικής
ενδοχώρας προκαλεί το ξεχωριστό ενδιαφέρον. Κατόπι φτάνουμε στη «Ρώμη των Άλπεων», την
«Ιερουσαλήμ του γερμανόφωνου χριστιανικού κόσμου» το παραμυθένιο Ζάλτσμπουργκ. Διασχίζουμε
πεζή τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ αφήνοντας αριστερά μας το μουσικό Πανεπιστήμιο
Μοτσαρτέουμ, και βλέπουμε το θέατρο της Χώρας, την οικία της οικογένειας Μότσαρτ, τον γενέθλιο
οίκο του βασιλιά Όθωνα της Ελλάδας και του ελληνικής καταγωγής μουσουργού Χέρμπερτ φον
Κάραγιαν. Περνούμε στη γέφυρα Μάκαρτ ή των «κλειδωμένων καρδιών» του ποταμού Ζάλτσαχ,κι
εισερχόμαστε στην Παλαιά Πόλη της Αναγέννησης και του Μεσαίωνα. Περιδιαβαίνοντας μέσα
από στοές, στενά σοκάκια, φτάνουμε στην περιβόητη οδό Γκετράϊντεγκασσε όπου το γενέθλιο
σπίτι του Μότσαρτ, και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε στο Ανάκτορο των Πριγκίπων Αρχιεπισκόπων
δίπλα από τον αναγεννησιακό Καθεδρικό του Αγίου Πέτρου, τα Αββαεία του Αγίου Πέτρου και των
Φραγκισκανών. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Επιστροφή στη Βιέννη.

Βιέννη

Μπρατισλάβα

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για περιήγηση στα νοτιοδυτικά περίχωρα της Βιέννης, στο περίφημο
Βιεννέζικο Δάσος, πηγή έμπνευσης για πολλούς καλλιτέχνες (Μπετόβεν, Μότσαρτ, Στράους,
Σιούμπερτ κ.ά.). Πρώτα θα επισκεφθούμε το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και μετά θα περάσουμε
από το Μάγιερλινγκ, με το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή
όσο και ρομαντική ιστορία της αυτοκτονίας του διαδόχου πρίγκιπα Ροδόλφου και της βαρόνης
Μαρίας Βετσέρα. Στη συνέχεια θα περιηγηθούμε στη γραφική λουτρόπολη Μπάντεν. Θα δούμε το
ιδιαίτερα γνωστό κι εκτός της χώρας καζίνο της πόλης που ξεχωρίζει με την αρχιτεκτονική του, το
μνημείο της πανώλης, το Δημαρχείο και τον «Οίκο της Ενάτης» το σπίτι, όπου ο Μπετόβεν συνέθεσε
την «Ωδή στη χαρά». Συνεχίζουμε για τη Μπρατισλάβα, όπου θα περπατήσουμε στο καλοδιατηρημένο
και ξεχωριστό σε όλη τη Μεσευρώπη ιστορικό της κέντρο. Η σλοβακική πρωτεύουσα, άλλοτε
καθέδρα του ουγγρικού βασιλείου, είναι από τον ύστερο Μεσαίωνα μέχρι σήμερα μια γοητευτική
παραδουνάβια πανεπιστημιούπολη. Το κάστρο της με το γαλλικό κήπο, το Προεδρικό Μέγαρο, τα
μεσαιωνικά αρχοντικά, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Μαρτίνου όπου τελούνταν οι στέψεις των
βασιλέων της Ουγγαρίας, το Πανεπιστήμιο, πύλη του Αρχαγγέλου Μιχαήλ, το Δημαρχείο κι έδρα
του Καρδιναλίου όπου υπογράφηκε η συνθήκη του Πρεσβούργου απ’το Ναπολέοντα συνθέτουν την
ιστορική εικόνα της πόλης στους αιώνες. Εδώ θα έχουμε χρόνο στην κεντρική πλατεία για βόλτα,
καφέ ή φαγητό. Τελειώνοντας, παίρνουμε το δρόμο της επιστροφής, άφιξη αργά το απόγευμα στο
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΧΡΟΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της
πόλης για περίπατο ή επίσκεψη σε Μουσεία (Φυσικής
Ιστορίας, Ιστορία της Τέχνης, Τετράγωνο Μουσείων,
Μουσείο Θησαυρού κ.ά.). Κατόπιν, μετάβαση στο
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη
μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα

Για τα βράδια σας
στην Βιέννη
με την δική μας επιμέλεια
προτείνουμε
- Παραδοσιακή βραδιά με ζωντανή μουσική και τοπικές
γεύσεις στο γραφικό κρασοχώρι Γκρίντσιχ 30€
- Παρακολούθηση κονσέρτου στο παλάτι HOFBURG στην
αυτοκρατορική αίθουσα Imperial Palace. Κατηγορίες
θέσεων
1η - 55€, 2η - 42€
- Παρακολούθηση Όπερας στα Vienna State Opera,
Volksoper Vienna και Theater an der Wien.

ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑ ΣΤΗΝ ΒΙΕΝΝΗ
Εξαιρετικές εκθέσεις και μια απίστευτη ποικιλία από εκδηλώσεις,
συναυλίες, όπερες, οπερέτες και μιούζικαλ, όπως τα hit “Evita” και “Σικανέντερ” υπόσχονται ένα πρόγραμμα την περίοδο της
Πρωτοχρονιάς γεμάτο ενθουσιασμό στη διάρκεια της ημέρας, αλλά
και της νύχτας.
Στις 31 Δεκεμβρίου το κέντρο της παλιάς πόλης της Βιέννης
μεταμορφώνεται : Από τις 14:00 έως το επόμενο πρωί, η ψυχαγωγία
είναι εγγυημένη από το New Year’s Eve Trail στην πλατεία του
Δημαρχείου με γαστρονομικές απολαύσεις, ψυχαγωγικά προγράμματα,
βαλς, οπερέτα, ροκ, ποπ και μια μεγάλη επίδειξη πυροτεχνημάτων.

Ξενοδοχεία στη Βιέννη

ANANAS 4*
Είναι χτισμένο μολις 5 λεπτά από το κέντρο, σε μια τοποθεσία με πολύ εύκολη και
γρήγορη πρόσβαση σε πληθώρα ιστορικών μνημείων όπως το αυτορατοτικό παλάτι
και το κάστρο Belvedere. Έξω ακριβώς από το ξενοδοχείο υπάρχει στάση μετρό (U4
PILGRAMGASSE) που οδηγεί σε πολλά σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης. Τα δωμάτια
παρέχουν ποικίλες ανέσεις, όπως δορυφορική τηλεόραση, κλιματισμό, ραδιόφωνο,
στεγνωτήρα μαλλιών και mini-bar. Υπάρχουν ακόμα δωμάτια κατάλληλα εξοπλισμένα
για άτομα με ειδικές ανάγκες. Στο ξενοδοχείο επίσης λειτουργεί εστιατόριο με
Αυστριακές σπεσιαλιτέ όπως το Tafelspitz, καθώς και καφετέρια με κλασική Αυστριακή
διαρρύθμιση, όπου ο επισκέπτης μπορεί να απολαύσει τον καφε του, διάφορα γλυκα
και κοκτειλς. Τέλος το ξενοδοχείο διαθέτει σάουνα και πάρκιγκ.

SAVOYEN 4* plus
Το πολυτελές ξενοδοχείο βρίσκεται ακριβώς δίπλα στο παλάτι Belvedere και στον
Βοτανικό κήπο. Διαθέτει μια διάσημη συλλογή με πίνακες των Klimt και Schiele, ένα
σύγχρονο σπα και γυμναστήριο. Το ξενοδοχείο απέχει 2 στάσεις με το τραμ ή 10
λεπτά με τα πόδια από τη λεωφόρο Ringstrasse και την καρδιά της Βιέννης. Όλα τα
δωμάτια του έχουν μέγεθος τουλάχιστον 32μ², ενώ είναι εξοπλισμένα με αυτόνομο
κλιματισμό και θυρίδα ασφαλείας μεγέθους φορητού υπολογιστή. Στο εστιατόριο του
Austria Trend Savoyen μπορείτε να απολαύσετε παραδοσιακές αυστριακές σπεσιαλιτέ
και πιάτα μεσογειακής κουζίνας. Στο γυμναστήριο και το σπα του ξενοδοχείου θα
βρείτε σάουνα, ατμόλουτρο και σύγχρονα μηχανήματα γυμναστικής. Επίσης,
παρέχονται μασάζ και άλλες περιποιήσεις σώματος. Σε απόσταση 15 λεπτών με τα
πόδια θα συναντήσετε τον καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου, την Κρατική Όπερα
της Βιέννης και παραδοσιακά βιεννέζικα καφέ.

INTERCONTINENTAL 5*

HILTON DANUBE 4* plus

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στην καρδιά της πόλης της Βιέννης, πολύ κοντά σε όλα τα
σημαντικά αξιοθέατα. Διαθέτει εστιατόριο, cafe, bar, γυμναστήριο και spa. Τα δωμάτια
του διαθέτουν κλιματισμό, δορυφορική τηλεόραση, internet, τηλέφωνο, fax, μινι μπαρ,
σεσουάρ και γραφείο εργασίας. Η πολυτέλεια των 5* σε συνδυασμό με την κεντρική
του τοποθεσία το κάνουν ιδανική επιλογή για να γνωρίσετε αυτή την υπέροχη πόλη.

Βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Δούναβη και απέχει μόλις 7 λεπτά με τον υπόγειο
σιδηρόδρομο από το κέντρο της πόλης.Διαθέτει εστιατόριο, μπαρ, cafe, πισίνα,
γυμναστήριο, σάουνα και jacuzzi, αίθουσα συνεδριάσεων, ιδιωτικό πάρκινκ και δωρεάν
Wi-Fi στους κοινόχρηστους χώρους. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, τηλεόραση,
τηλέφωνο, mini bar, πρόσβαση στο internet, safe box και σεσουάρ. Ιδανικό για
οικογένειες, καθώς διαθέτει μεγάλα και ευρύχωρα δωμάτια.

ARTHOTEL PRIME 4* plus

BELLEVUE 4*
Βρίσκεται λίγα μόλις λεπτά από το κέντρο της πόλης, παρέχοντας εύκολη πρόσβαση
με το μετρό ή το τραμ. Διαθέτει εστιατόριο με τοπικά και διεθνής κουζίνα, μπαρ,
αίθουσες συνεδριάσεων και δωρεάν Wi-Fi. Τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό,
τηλεόραση, τηλέφωνο, minibar, συσκευή για καφέ ή τσαΐ και δωρεάν Wi-Fi.

Το πολυτελές ξενοδοχείο καταλαμβάνει ένα ιστορικό κτίριο της Βιέννης και βρίσκεται
σε μια ήσυχη αλλά ταυτόχρονα κεντρική τοποθεσία. Ακόμα και όταν δεν μετακινείστε
με το λεωφορείο της εκδρομής, σε μόλις 2 στάσεις με το μετρό είστε στην κεντρική
Όπερα. Πρόκειται για fashion hotel στο οποίο θα βρείτε σε κάθε δωμάτιο αποκλειστική
σχεδίαση με flat screen και μίνι μπαρ. Κατόπιν ζήτησης μπορείτε να έχετε laptop
και φαξ. Παρέχεται δωρεάν τσάι, καφές και wifi. Σε μόλις 5 λεπτά με τα πόδια είστε
στην κοσμοπολίτικη περιοχή Naschmarkt με αρκετά εστιατόρια με τοπική και διεθνή
κουζίνα, μπαρ και Αrt Nouveau κτίρια. Πρόκειται για ένα νέο ξενοδοχείο το οποίο έχει
μια πολύ καλή σχέση τιμής – ποιότητας (value for money).

ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΤΑΞΙΔΙΩΤΕΣ ΤΩΝ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ ΑΠΟ: ΒΟΛΟ, ΛΑΡΙΣΑ, ΚΑΤΕΡΙΝΗ, ΚΑΒΑΛΑ, ΣΕΡΡΕΣ, ΚΟΖΑΝΗ, ΒΕΡΟΙΑ
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣ / ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ «ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ» 15Ε ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ / ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΑ TIΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΑΣΤΕΡΙΣΚΟ

ΜΕΛΩΔΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ
Ημέρες

5

5

5

5

5

ΔΩΡΟ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗ ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Τιμή σε
Μονόκλινο

ANANAS 4*

199

75

295

19/12

SAVOYEN 4* plus

235

75

375

*

HILTON DANUBE 4*

249

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

295

75

475

ANANAS 4*

355

169

449

ARTHOTEL PRIME 4* plus

385

169

495

SAVOYEN 4* plus

410

299

529

HILTON DANUBE 4*

425

FLEMINGS SELECTION WIENN CITY 5*

455

169

635

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

475

169

659

ANANAS 4*

365

169

459

ASTRA AIRLINES

ARTHOTEL PRIME 4* plus

395

169

499

22/12 ΑΖΙ 950
ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00

SAVOYEN 4* plus

419

299

539

HILTON DANUBE 4*

435

FLEMINGS SELECTION WIENN CITY 5*

455

169

635

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

485

169

669

ANANAS 4*

195

65

235

HILTON DANUBE 4*

235

FLEMINGS SELECTION WIENN CITY 5*

279

65

389

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

295

65

399

SIMMS 4*

335

75

510

ANANAS 4*

355

75

585

ARTHOTEL PRIME 4* plus

385

75

595

HILTON DANUBE 4*

465

FLEMINGS SELECTION WIENN CITY 5*

495

75

835

DE FRANCE deluxe

550

75

895

ANANAS 4*

275

95

329

ARTHOTEL PRIME 4* plus

310

95

355

SAVOYEN 4* plus

335

95

375

HILTON DANUBE 4*

359

ΙΝΤΕRCONTINENTAL 5*

385

Αναχ.

23/12

*

22,23/12

Πτήσεις
από / προς το
αεροδρόμιο του
Βόλου

4

Σελ. 12

27/12

*

30/12

*

3/1

*

75

1ο & 2ο

169

1ο & 2ο

169

1ο & 2ο

65

1ο & 2ο

75

1ο & 2ο

95

1ο & 2ο

95

375

579

589

325

725

395

Αερ. Εταιρία
Ωράρια πτήσεων

ASTRA AIRLINES
19/12 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΜΠΡΑΤΙΣΛΑΒΑ 05.00 - 06.00
23/12 ΑΖΙ 853
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 15.00 - 18.00

ASTRA AIRLINES
23/12 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 09.50 - 10.50
27/12 ΑΖΙ 851
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ 19.25 - 22.25

26/12 ΑΖΙ 923
ΜΠΡΑΤ - ΒΟΛΟΣ 14.15 - 17.30
23/12 ΑΖΙ 852
ΒΟΛΟΣ - ΒΙΕΝΝΗ 14.30 - 16.00
27/12 ΑΖΙ 841
ΜΠΡΑΤ - ΒΟΛΟΣ 19.25 - 22.45
ASTRA AIRLINES
27/12 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 11.30 - 12.30
30/12 ΑΖΙ 851
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 12.30 - 15.30

ASTRA AIRLINES
30/12 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 10.15 - 11.15
3/1 ΑΖΙ 851
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣ13.05 - 16.05

ASTRA AIRLINES
3/1 ΑΖΙ 850
ΘΕΣ - ΒΙΕΝΝΗ 11.20 - 12.20
7/1 ΑΖΙ 823
ΜΠΡΑΤ - ΘΕΣ 20.05 - 23.05

550

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά - Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε
Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 50ευρω ανά άτομο.
Στο HILTON DANUBE υπάρχουν τετράκλινα δωμάτια.
εκδρομή στο Σαλτζμπουργκ 40ε ενήλικας 20ε παιδί έως 12ετών.
Προαιρετικές εκδηλώσεις:
εκδρομή Μελκ Κοιλάδα Δούναβη 30ε ενήλικας 15ε παιδί έως 12ετών.
Παραδοσιακη βραδιά με ζωντανή μουσική και τοπικές γεύσεις στο γραφικό Γκρίντσιχ 30ε
Παρακολούθηση κονσέρτου στο παλάτι HOFBURG στην αυτοκρατορική αίθουσα Imperial Palace - Κατηγορίες θέσεων 1η : 55ε , 2η : 42ε

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε 5ΗΜ - 14ε 6ΗΜ - 16ε
7ΗΜ - 20ε 8ΗΜ - 23ε 9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

