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Πρόγραμμα Εκδρομής

Κλασική Βιέννη
Αεροπορικώς

4 ημέρες

1η Ημέρα | Θεσσαλονίκη – Βιέννη.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη.
Άφιξη και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η πανοραμική
περιήγηση της πόλης. Θα περιηγηθούμε στην περίφημη
λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο
σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό
Πάρκο, την Κρατική Όπερα, το Τετράγωνο των
Μουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το
νεοκλασικό Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού,
το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήμιο, την
Εκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε και την
εκπληκτική εκκλησία του Αγίου Καρόλου. Στη συνέχεια
ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο. Σας προτείνουμε
να επισκεφτείτε τον Άγιο Στέφανο για να απολαύσετε τη
θέα από το Sky bar , πίνοντας ζεστή σοκολάτα ή το
διάσημο cafe viennois. Επίσης μπορείτε να επισκεφτείτε
κάποιο από τα ιστορικά cafe τη πόλης όπως το Cafe
Central ή το Cafe Landtmann. Αργότερα τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε δείπνο
σε κάποιο παραδοσιακό εστιατόριο της πόλης για να
απολαύσετε το διάσημο βιεννέζικο σνίτσελ.
2η Ημέρα | Ξενάγηση Σενμπρούν – Περιπατητική
ξενάγηση πόλης.

Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεκινήσει η ξενάγηση μας με
το ανάκτορο και τους κήπους του Schönbrunn, το οποίο
θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών και ήταν η πρώην
θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο
ολοκληρώθηκε τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία
προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο
Belvedere. Στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την
περιπατητική μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας
ξεκινάει από τα Ανάκτορα Hofburg. Το σύμπλεγμα του
Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά διαμερίσματα,
αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την
Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη Χειμερινή Σχολή
Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη
συνέχεια, θα δούμε την Ελληνική γειτονιά με την
Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα
θαυμάσουμε την εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ
- Κρήνη αφιερωμένη στο Γάμο του Ιωσήφ με την Μαρία,
την Πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της
Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος
απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που
παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα
αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα. Το μεσημέρι
ελεύθερος χρόνος στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια
επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ η Βιέννη, πόλη της
Κλασικής μουσικής μας προσφέρει την μοναδική ευκαιρία
το βράδυ να παρακολουθήσουμε προαιρετικά ένα
κοντσέρτο με επιλογή των πιο γνωστών έργων των
Στράους και Μότσαρτ.3η Ημέρα | Βιέννη – Προαιρετική
εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ.
Πρωινό και αναχώρηση για το μοναδικό «κάστρο
αλατιού», το Σάλτσμπουργκ, γενέτειρα του Μότσαρτ και
πόλη μνημείο μιας άλλης ρομαντικής εποχής. Εδώ
μπορείτε να περπατήσετε στους ατέλειωτους
πεζόδρομους της παλιάς πόλης. Θα επισκεφτούμε,
ακόμη, τους κήπους του ανακτόρου Mιραμπέλ δίπλα
στον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα ατμοσφαιρικά
σοκάκια της πόλης, θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο
του Aγ. Πέτρου. Χρόνος ελεύθερος για καφέ και γεύμα
στη παλιά πόλη. Όσοι επιθυμούν μπορούν να ανέβουν
στο Κάστρο της παλιάς πόλης και να απολαύσουν την
μοναδική θέα της πόλης. Το απόγευμα αναχώρηση για
την επιστροφή μας στη Βιέννη. Άφιξη το βράδυ.
4η Ημέρα | Βιέννη - Τελευταίες αγορές - Δάση
Μάγιερλινγκ - Πτήση επιστροφής.

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος για τις τελευταίες αγορές
μας στην Βιέννη. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για τα
περίχωρα της Βιέννης, το περίφημο Βιεννέζικο Δάσος.
Εκεί, στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ, θα δούμε το άλλοτε
κυνηγετικό περίπτερο των Αψβούργων, γνωστό από τη
θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Ροδόλφου,
τελευταίου διάδοχου του Θρόνου και της Mαρίας
Bετσέρα. Κατόπιν, θα επισκεφθούμε το μοναστήρι του
Xαϊλιγκενκρόιτς. Έπειτα αναχωρούμε για το αεροδρόμιο
της Βιέννης και επιβίβαση στο αεροπλάνο για την πτήση
της επιστροφής.
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις
είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που
θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παραλειφθεί καμία
ξενάγηση.
Σημείωση: Δεν περιλαμβάνεται το κόστος ενοικίασης
ακουστικών για τις ξεναγήσεις στις οποίες απαιτείται
εκτός και αν αναγράφεται διαφορετικά.

Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19: 20€.
Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.
Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι
σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας,
να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας (
διαβατήριο / ταυτότητα , πιστοποιητικά
εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις
ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά
στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο
ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να
υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε
σε μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με
κάρτες Mastercard και Visa. Για προμήθειες
τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι
πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις
καθυστερήσεις στα σύνορα

Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η
τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε
συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να
συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται
η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων –
περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι
υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια πρόταση
και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε.
Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις
(βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια των
οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες
περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα σημεία
στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω
στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι
πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση
τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι δυνατή
η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού
και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους
υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα
έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά.

.

Τιμοκατάλογος
Η τιμή Early Booking ισχύει για τις κρατήσεις των πρώτων 10 θέσεων

 ΒΙΕΝΝΗ - 1 Αναχωρήσεις
Αναχώρηση


27 Δεκ 2022

Πακέτο
Ξενοδοχείο
 Κλασική Βιέννη 4 ΗΜ
 Ananas 4* - πρωϊνό
Τιμή: 365,00 € 335,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 199,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 111,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Κλασική Βιέννη 4 ΗΜ
 Winberger 4* - πρωϊνό
Τιμή: 385,00 € 355,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 199,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 120,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Κλασική Βιέννη 4 ΗΜ

 Hilton Danube 4* - πρωϊνό
Τιμή: 435,00 € 405,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 289,00 €
2° Παιδί: 289,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 171,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
 Κλασική Βιέννη 4 ΗΜ
 Hilton Vienna 5* - πρωϊνό
Τιμή: 455,00 € 425,00 €
Παιδί: 1° Παιδί: 289,00 €
Επιβάρυνση μονόκλινου: 189,00 €
 Κάντε κράτηση ONLINE
Φόροι, Επίναυλοι Καυσίμων και ΦΠΑ: 145,00 €

Παροχές

Περιλαμβάνονται
Τα αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines με αποσκευή
23Kg + Χειραποσκευή 8kg. για κάθε άτομο.
Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία τις επιλογής σας.
Πρωινό καθημερινά.
Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
Έμπειρος συνοδός- αρχηγός σε όλη τη διάρκεια της
εκδρομής.
Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 145€.
Δημοτικοί φόροι.
Προαιρετική ξενάγηση στο ανάκτορο Σενμπρούν:
Ενήλικας: 35€ & παιδί 2-12 ετών:25€.
Προαιρετική εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ: Ενήλικας: 70€ &
το παιδί 2-12 ετών: 50€.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο στο
αναλυτικό πρόγραμμα.
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς
χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω
ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες
πληροφορίες.
Σημαντική σημείωση:
Λόγω των τελευταίων μεταβολών της τιμής των καυσίμων και
σύμφωνα με τους όρους της Aegean Airlines, σας ενημερώνουμε
πως η τιμή καυσίμων των πτήσεων έχει υπολογιστεί με 1.000
USD per Metric Ton ανά ώρα, για τα αεροσκάφη A320-200
(based on FOB MED HIGH fuel index). Σε περίπτωση
μεταβολής της τιμής πάνω από 5% κατά τον μήνα
πραγματοποίησης των πτήσεων η πιθανή διαφορά στο κόστος,
επιβαρύνει το κόστος συμμετοχής των ταξιδιωτών.

Ωράρια Πτήσεων
Ημερομηνία Αεροπορική
Αναχώρησης
Εταιρεία
27/12

AEGEAN
AIRLINES

Ημερομηνία Αεροπορική
Επιστροφής
Εταιρεία
30/12

AEGEAN
AIRLINES

Από

Προς Αναχώρηση Αφιξη

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ

Από

Προς

ΒΙΕΝΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

17:30

18:30

Αναχώρηση Αφιξη
14:45

17:30

