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Παρακολούθηση της Ανάστασης σε Ορθόδοξο Ναό

SPECIAL ΒΙΕΝΝΗ
5 ημέρες
Αεροπορικώς
26/04 - 30/04
AEGEAN AIRLINES
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΒΙΕΝΝΗ
08:40 - 09:40
ΒΙΕΝΝΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
16:55 - 19:55

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 25 € / ΠΑΙΔΙ 15 €
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ:
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 50 € / ΠΑΙΔΙ 30 €

ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ / ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ / OUTLET
PARNDORF

1Η ΗΜΈΡΑ: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας. Θα δούμε την περίφημη Ρινγκστράσσε και με κυκλική
πορεία θα γνωρίσουμε τα σημαντικότερα κτίρια του ιστορικού κέντρου: το Μουσείο Εφαρμοσμένων Τεχνών, το Δημοτικό Πάρκο, το Ιμπέριαλ,
την Κρατική Όπερα, την Ακαδημία Καλών τεχνών, τα Χειμερινά Ανάκτορα, την πλατεία Μαρίας Θηρεσίας, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το
Αυτοκρατορικό Θέατρο, την Εκκλησία του Τάματος, την πλατεία Σουηδίας. Θα περιηγηθούμε στα γραφικά σοκάκια της πάλαι – ποτέ Ελληνικής
Παροικίας, θα περάσουμε από τους δύο Ελληνορθόδοξους Ναούς, το Μνημείο του Ρήγα Φεραίου και θα καταλήξουμε στον περίφημο Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Στεφάνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα προτείνουμε πεζή βόλτα στο ιστορικό κέντρο περίπου μιάμιση ώρας. Θα
δούμε την πλατεία του Δημαρχείου, το καφέ Λάντμαν, την πλατεία των Σκωτσέζων, το μοναδικό καφέ Τσεντράλ και θα καταλήξουμε στο Γκράμπεν
και την Κόλμαρκτ με ένα από τα καλύτερα ζαχαροπλαστεία της πόλης, το θρυλικό Demmel.
2Η ΗΜΈΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ – ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ - ΠΥΡΓΟΣ ΔΟΥΝΑΒΗ - ΠΑΡΚΟ ΠΡΑΤΕΡ
Πρωινό και θα κατευθυνθούμε στο Μπελβεντέρε όπου θα επισκεφθούμε το περίφημο Σένμπρουν. Στη συνέχεια και θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε τον κυρίως Δούναβη, τη μοντέρνα πόλη του Ο.Η.Ε., τον πύργο του Δούναβη, το Πράτερ με τον γιγαντιαίο τροχό και το συγκρότημα
δημοτικών κατοικιών του αρχιτέκτονα Χούντερτβάσερ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα παρακολουθήσουμε την Αναστάσιμη λειτουργία.
3Η ΗΜΈΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΚ - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ (290+290 ΧΛΜ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ. Στη μοναδικής ομορφιάς διαδρομή θα απολαύσουμε τις Αυστριακές Λίμνες Mondsee,
Wolfgangsee, Fuschl am See και θα κάνουμε στάση στο παραμυθένιο χωριουδάκι Ζανκτ Γκίλγκεν. Άφιξη στο Σάλτσμπουργκ, όπου θα θαυμάσουμε,
μεταξύ άλλων, τους κήπους του Ανακτόρου Μιραμπέλ, το σπίτι της γέννησης του Χέρμπερτ Φον Κάραγιαν, την κατοικία του Αμαντέους Μότσαρτ,
το Δημαρχείο, την πλατεία της παλιάς αγοράς, την Εκκλησία του Πανεπιστημίου, το μοναστηριακό συγκρότημα του Αγίου Πέτρου, τον Καθεδρικό
Ναό Ντομ, το Κλόκενσπιλ και το κάστρο Χόχενσαλτσμπουργκ με το περίφημο τελεφερίκ. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Βιέννη.
4Η ΗΜΈΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΟ ΔΑΣΟΣ - ΜΑΓΙΕΡΛΙΝΓΚ - ΜΠΑΝΤΕΝ– OUTLET PARNDORF (80+80 ΧΛΜ.)
Πρωινό και προαιρετική εκδρομή στο Βιεννέζικο Δάσος. Διαδοχικά θα επισκεφθούμε το Λίχτενστάινμπουργκ, έναν από τους πιο καλοδιατηρημένους
μεσαιωνικούς πύργους της Ευρώπης και το καθολικό Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού (Χαϊλιγκενκρόιτς), το πρώην κυνηγετικό περίπτερο του
Μάγιερλινγκ, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία του διαδόχου του θρόνου Ροδόλφου με τη Μαρία Βετσέρα. Διαμέσου μιας πανέμορφης διαδρομής
θα καταλήξουμε στο Μπάντεν, μια από τις πιο διάσημες λουτροπόλεις της Κεντρικής Ευρώπης. Στη συνέχεια, επίσκεψη στο πασίγνωστο εκπτωτικό
χωριό Outlet Parndorf. Ελέυθερος χρόνος για βόλτα και αγορές . Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
5Η ΗΜΈΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τελευταίες βόλτες στην πόλη. Μετάβαση στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής.
- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 23 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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ROOMZ VIENNA PRATER 4*

Το roomz Vienna Prater άνοιξε πρόσφατα τον Ιούνιο του 2018 και βρίσκεται σε μια ιδανική τοποθεσία κοντά στο κέντρο
της πόλης και στο πάρκο αναψυχής Prater της Βιέννης με την τεράστια ρόδα του λούνα παρκ, ενώ παρέχει εξαιρετικές
συγκοινωνιακές συνδέσεις. Αυτό το νέο αστικό ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi και γυμναστήριο.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

445 €

415 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

485 €

455 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

285 €

255 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

355 €

325 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

250 €

250 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

145 €

ARCOTEL Kaiserwasser Superior 4*

Το ARCOTEL Kaiserwasser Superior είναι κατάλυμα 4 αστέρων και βρίσκεται ακριβώς απέναντι από την έδρα των Ηνωμένων
Εθνών της Βιέννης και το Αυστριακό Κέντρο Βιέννης, δίπλα στη λίμνη Kaiserwasser με την προβλήτα. Ο σταθμός Kaisermühlen
του υπόγειου σιδηροδρόμου είναι μόλις 100μ. μακριά και παρέχει συνδέσεις με το κέντρο της πόλης σε 10 λεπτά.
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

ΑΤΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

399 €

369 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

439 €

409 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

255 €

225 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

335 €

305 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

150 €

150 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

145 €
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