ΒΙΕΝΝΗ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ // 7 ΗΜΕΡΕΣ ‘’ΛΕΥΚΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΣΤΗ ΣΚΙΑ ΤΩΝ ΑΥΣΤΡΙΑΚΩΝ ΑΛΠΕΩΝ ‘’
ΝΙΣ - ΒΙΕΝΝΗ – ΜΠΑΝΤ ΙΣΛ - ΧΑΛΣΤΑΤ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ: 22/12/18, 2 & 26/1/19, 23/2/19, 9/3/19, 23/3/19
Η

1 ΗΜΕΡΑ:ΑΘΗΝΑ - ΝΙΣ
Aναχώρηση 06:30 από ΑΘΗΝΑ, στάση στην περιοχή της ΛΑΜΙΑΣ και της Λάρισας και συνεχίζουµε το ταξίδι µας για
το συνοριακό σταθµό των ΕΥΖΩΝΩΝ. Έλεγχος ταξιδιωτικών εγγράφων και η διαδροµή µας για την ΣΕΡΒΙΑ και την
περιοχή
ΝΙΣ, όπου θα έχουµε δείπνο και διανυκτέρευση.
η

2 ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ – ΒΙΕΝΝΗ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αυστρίας, την όµορφη ΒΙΕΝΝΗ. Με ενδιάµεσες στάσεις θα
καταλήξουµε αργά το βράδυ για διαν/ση.
Η

3 ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ (ξενάγηση)
Πρωινό και η πόλη του ΣΤΡΑΟΥΣ µας προκαλεί να τη γνωρίσουµε. Ξεκινάµε µε τα κτίρια της Δακτυλίου Λεωφόρου
(RING) για να δούµε την κρατική ΟΠΕΡΑ, τα ΜΟΥΣΕΙΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ και ΙΣΤΟΡΙΑΣ της ΤΕΧΝΗΣ, τους
ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟΥΣ και ΛΑΪΚΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ, το ΠΑΛΑΤΙ ΧΟΦΜΠΟΥΡΓΚ, το ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, το ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ, το
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ καθώς και το ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ. Ακολουθεί η ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΒΑΡΤΣΕΝΜΠΕΡΓΚ µε το οµώνυµο
άγαλµα, ο γοτθικού ρυθµού ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ ΝΑΟΣ του ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ο Ελληνορθόδοξος Μητροπολιτικός Ναός
και η GRIECHEN CASSE, η πάροδος των Ελλήνων, για να καταλήξουµε στο σπουδαιότερο παλάτι της ΒΙΕΝΝΗΣ, το
ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ, εσωτερική επίσκεψη των σαράντα σπουδαιότερων διαµερισµάτων. Ακολουθεί χρόνος ελεύθερος για
περιπάτους, δείπνο και διαν/ση.
Η

4 ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ // ΕΚΔΡΟΜΗ ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ - ΧΑΛΣΤΑΤ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό και µια πανέµορφη διαδροµή από τις Αυστριακές λίµνες και το ΜΠΑΝΤ ΙΣΛ µας οδηγεί στο γραφικό
ΧΑΛΣΤΑΤ, το πιο πολυφωτοφραφηµµένο χωριό των Άλπεων και ‘’ Μαργαριτάρι της Αυστρίας’’ όπως χαρακτηριστικά
το αποκαλούν, στις όχθες της οµώνυµης λίµνης. Σχετική παραµονή και συνεχίζουµε για ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, την
πρωτεύουσα του οµώνυµου οµοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, µια πόλη µε ξεχωριστή οµορφιά
και ιστορία και σηµαντικά αξιοθέατα, όπως το «σπίτι – µουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία
του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ κ.α. Χρόνος ελεύθερος για περιπάτους στην ‘’ ιδιαίτερα χαρούµενη και λαµπερή
ατµόσφαιρα’’ της πόλης
και επιστροφή το βράδυ στη ΒΙΕΝΝΗ για δείπνο και διαν/ση.
Η

5 ΗΜΕΡΑ: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ
Μετά το πρωινό αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ουγγαρίας, την όµορφη ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ. Άφιξη σύντοµη
περιήγηση, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για περιπάτους γνωριµίας στην πόλη, δείπνο, διαν/ση.
Η

6 ΗΜΕΡΑ: ΒΟΥΔΑΠΕΣΤΗ - ΒΕΛΙΓΡΑΔΙ - ΝΙΣ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Σερβίας το Βελιγράδι, όπου Θα έχουµε σύντοµη στάση για µια

µικρή γνωριµία µε την πόλη. Η διαδροµή µας συνεχίζεται για την πόλη του ΝΙΣ, για δείπνο και διαν/ση.
Η

7 ΗΜΕΡΑ: ΝΙΣ - ΑΘΗΝΑ
Μετά το πρωινό, φθάνουµε στο συνοριακό σταθµό των Ευζώνων και µετά το σχετικό έλεγχο, συνεχίζουµε για
Αθήνα µε ενδιάµεσες στάσεις, άφιξη το βράδυ.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ:
* ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΟΝ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΦΟΡΕΣ ΟΙ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΙΣ ΝΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΡΑΣΙΝ.
Η

* Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΠΡΟΣ ΤΟ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ ΤΗΝ 4 ΗΜΕΡΑ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΧΑΛΣΤΑΤ
ΕΦΟΣΟΝ ΟΙ ΚΑΙΡΙΚΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΤΟ ΕΠΙΤΡΕΠΟΥΝ.

ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ:
ΣΕ 2ΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ 495 € // ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 175 €
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:

➢ Εκδροµές – περιηγήσεις µε πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν.
➢ Διαµονή, (6) διαν/σεις, σε ξενοδοχεία 4* ( ΣΕΡΒΙΑ 3* ).
➢ Ηµιδιατροφή εκτός της 2ΗΣ ΗΜΕΡΑΣ (6 πρωινά, και 5 δείπνα).
➢ Ξεναγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
➢ Αρχηγό – συνοδό.
➢ Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α.

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Είσοδοι σε Μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους. Ποτά στα προσφερόµενα
γεύµατα η δείπνα. Ότι αναφέρεται ως προτεινόµενο η προαιρετικό και ότι ρητά
δεν αναφέρεται στις
παροχές του προγράµµατος.

