Βιέννη
Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
(Σάλτσμπουργκ)
1η μέρα: Αθήνα - Βιέννη, Ξενάγηση, Ανάκτορα Σενμπρούν
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη με AEGEAN ή AUSTRIAN ή ELLINAIR.Άφιξη στην
ολοζώντανη πόλη.Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας θα δούμε την περίφημη κρατική Όπερα της Βιέννης,το
Δημαρχείο,το Δημοτικό Θέατρο,το Πανεπιστήμιο,το Κοινοβούλιο με την πλούσια διακοσμημένη πρόσοψη,την
εντυπωσιακή Βοτιβκίρχε,τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (Hofburg),τον γοτθικού ρυθμού Καθεδρικό ναό του Αγίου
Στεφάνου κ.ά. Η ξενάγησή μας ολοκληρώνεται με επίσκεψη στα ανάκτορα Σενμπρούν (Schönbrunn),όπου θα έχετε
την ευκαιρία να περπατήσετε στους κήπους και να επισκεφθείτε τα διαμερίσματα στα οποία ζούσε η αυτοκρατορική
οικογένεια.Μεταφορά στο ξενοδοχείο LEMERIDIEN VIENNA 5* ( www.marriott.com ) σε superior δωμάτια ή στο
INTERCONTINENTAL 5* (www.intercontinental.com) ή στο IMPERIAL RIDING SCHOOL 4* sup. με ανέσεις
πολυτελείας (www.marriott.com) ή στο ARCOTEL WIMBERGER VIENNA 4* ( www.arcotelhotels.com ),ή σε άλλο
της επιλογής σας..
2η μέρα: Βιέννη,ελεύθερη μέρα
Ελεύθερη μέρα στην Βιέννη.Κατά τη διάρκεια της παραμονής σας στη Βιέννη,μην παραλείψετε να επισκεφθείτε τα
φημισμένα καφέ της πόλης που αναδύουν την βιεννέζικη κουλτούρα,όπως το παραδοσιακό Sacher Café με την
παγκοσμίως γνωστή σοκολατίνα του, το ιστορικό Cafe Central,τόπο συνάντησης της βιεννέζικης διανόησης στα
πρώτα χρόνια του 20ου αιώνα,καθώς και το Café Mozart με τον μυρωδάτο καφέ του,που βρίσκεται στην ίδια θέση
από το 1794.
3η μέρα: Βιέννη, Ελεύθερη μέρα (Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ)
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή (έξοδα ατομικά) στην γενέτειρα του
Μότσαρτ, το Σάλτσμπουργκ, που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας".Το όνομα
Σάλτσμπουργκ σημαίνει "Κάστρο του Αλατιού",καθώς,κατά τη ρωμαϊκή εποχή,η οικονομική του δύναμη στηρίχθηκε
στον "λευκό χρυσό",δηλαδή το ορυκτό αλάτι.Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη με
την ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία, θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους εκπληκτικά διαμορφωμένους
κήπους του,ενώ,αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach),θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε
(Getreidegasse),τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με τα στενά
δρομάκια,τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) στην
κορυφή του λόφου.Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες,βρίσκεται το σπίτι όπου
γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες κλασικής μουσικής,ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (17561791),το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα.
Επιστροφή στη Βιέννη αργά το απόγευμα.
4η μέρα: Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν
Αναχώρηση για τα χιλιοτραγουδισμένα Βιεννέζικα Δάση.Στην περιοχή του Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό
περίπτερο,γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του πρίγκιπα και διαδόχου της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας
Ροδόλφου,μοναχογιού του αυτοκράτορα Φραγκίσκου Ιωσήφ Α' και της αυτοκράτειρας Σίσυ,με την 17χρονη βαρόνη
Μαρία Βετσέρα.Συνεχίζουμε για την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν με τον καταπράσινο περίγυρο.Για το βράδυ σας
προτείνουμε διασκέδαση στο γραφικό "κρασοχωριό" Γκρίντσιχ με δείπνο (έξοδα ατομικά) σε χαρακτηριστική
βιεννέζικη ταβέρνα με τοπική μουσική.
5η μέρα: Βιέννη - Αθήνα
Σήμερα το πρωί,εφόσον η ώρα της πτήση σας το επιτρέπει,επισκεφθείτε κάποιο από τα πολυάριθμα μουσεία ή
χώρους με πλούσια εκθέματα.Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές,επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,χωρίς να
παραλειφθεί κάτι.Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.Τελικό πρόγραμμα με το
ενημερωτικό σας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN ή AUSTRIAN ή ELLINAIR
• Τρεις ,τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων,είσοδοι σε μουσεία,μνημεία,ανάκτορα και
λοιπά αξιοθέατα,αχθοφορικά,φιλοδωρήματα,ποτά/αναψυκτικά κλπ.,καθώς και ό,τι δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα ή αναφέρεται ως προαιρετικό,προτεινόμενο κλπ.

