ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΗ ΒΙΕΝΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 29/12 ΚΑΙ 02/01/2018

1η μέρα : ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την αριστοκρατική πρωτεύουσα της Αυστρίας τη Βιέννη.
Με την άφιξη αρχίζει η πανοραµική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της Βιέννης όπου θα δούµε το ανάκτορο
Μπελβεντέρε και θα διασχίσουµε την περίφηµη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούµε τα πιο σηµαντικά
αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δηµοτικό Πάρκο, την Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του
Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δηµαρχείο, το παλιό Ανακτορικό Θέατρο, το Πανεπιστήµιο και την
εκκλησία του Τάµατος, και την Φωτίρ Κίρχε. Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου και θα περπατήσουµε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής παροικίας. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.
2η µέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΣΕΜΠΡΟΥΝ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Νωρίς το πρωί θα επισκεφθούµε τα θερινά ανάκτορα της Μαρίας Θηρεσίας, το
πασίγνωστο Σέµπρουν, και θεωρείται ισάξιο των Βερσαλλιών. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και υπόλοιπο
ηµέρας ελεύθερο να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή µια
ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσηµα καφέ της πόλης όπως το Central Cafe ή Latman
Café. Να αναζητήσετε ιστορικές µνήµες ελληνικού ενδιαφέροντος στις παλιές ταβέρνες της Φλάισµαρκτ.
Επισκεφθείτε το Θησαυροφυλάκιο του Χόφπουργκ το Μουσείο Καλών Τεχνών για να θαυµάσετε τις
ανεκτίµητες συλλογές των Αψβούργων. Διανυκτέρευση.
3η µέρα : BIENNH - Χριστουγεννιάτικες αγορές

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Βάλτε το σκούφο και το παλτό σας και χαρείτε µια από τις πιο όµορφες
Χριστουγεννιάτικες αγορές της Ευρώπης . Περπατήστε στη καρδιά του ιστορικού κέντρου για να
συναντήσετε την παλιά Βιεννέζικου στυλ Χριστουγεννιάτικη αγορά στην περιοχή του Φρέγιουνγκ. Πρόκειται
για µία από τις παλαιότερες αλλά και παραδοσιακότερες αγορές της πόλης. Δεκάδες λιχουδιές και ακόµη
περισσότερες προτάσεις σε χειροποίητα αντικείµενα είναι µόνο ορισµένες από τις επιλογές που θα
συναντήσετε εκεί, ενώ ενδιαφέρον έχουν και τα περίπτερα µε παραδοσιακά κεραµικά. Αργά το µεσηµέρι η
συγκεκριµένη αγορά έχει και µουσική, ενώ σε ελάχιστη απόσταση βρίσκεται και η Αµ Χοφ Αντβεντ µάρκετ
που επίσης δεν έχετε λόγο να µην επισκεφθείτε. Διανυκτέρευση.
4η µέρα: BIENNH – ΣAΛTΣMΠOYPΓK

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για ηµερήσια εκδροµή στο αυτοκρατορικό Σάλτσµπουργκ. Mετά
από µία θαυµάσια διαδροµή, τµήµα της οποίας διέρχεται από την εντυπωσιακή περιοχή των Λιµνών του
Salzkammergut, θα φτάσουµε στη γενέτειρα του Mότσαρτ. Eδώ θα περάσουµε από τους κήπους του
ανακτόρου Mίραµπελ και τον ποταµό Salzach. Διασχίζοντας τα ατµοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούµε
το σπίτι του Mότσαρτ, το Δηµαρχείο, τον Kαθεδρικό Nαό της πόλης και το Aββαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος
ελεύθερος στη διάθεσή σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δροµάκια του ιστορικού κέντρου µε τις
µεσαιωνικές καµάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η µέρα: BIENNH – ( ΔΑΣΗ MAΓIEPΛINΓK ) - AΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τα περίχωρα της Bιέννης, για να επισκεφθούµε το περίφηµο
Βιεννέζικο Δάσος. Eκεί στην τοποθεσία Mάγιερλινγκ, θα δούµε το άλλοτε κυνηγετικό περίπτερο των
Aψβούργων, γνωστό από τη θλιβερή ιστορία της αυτοκτονίας του πρίγκιπα Pοδόλφου, τελευταίου διάδοχου
του Θρόνου και της Mαρίας Bετσέρα. Μεταφορά στο αεροδρόµιο της Βιέννης για τη πτήση επιστροφής µας
στην Αθήνα.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Αεροπορικά

εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Βιέννη – Αθήνα µε την Aegean

Airlines .
• Πρωϊνό

καθηµερινά

• Μετακινήσεις
• Μεταφορές
• Ξενάγηση

µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.

από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.

στο ανάκτορο Σέµπρουν.

• Εκδροµή

στα Βιενέζικα Δάση.

• Εκδροµή

στο Σάλτσµπουργκ.

• Διαµονή

σε ξενοδοχεία επιλογής σας .

• Εκδροµές,
• Έµπειρο

περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.

Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.

• Φ.Π.Α.
• Ασφαλιστική

κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

• Μια

χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά

• Μια

βαλίτσα µέχρι 23 κιλά

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
• Φόροι

αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων.150 ΕΥΡΩ

• Είσοδοι

σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.

• Ότι

αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.

• Go

box 15

HOTEL ANANAS 4*
29/12 475€ TO ATOMO ΣΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
02/01 395€ TO ATOMO ΣΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
HOTEL HILTON VIENNA
29/12 585€ TO ATOMO ΣΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ
02/01 485€ TO ATOMO ΣΤΟ ΤΡΙΚΛΙΝΟ

Πτήσεις: 29.12 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 12.00 – 13.20 || 02.01 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 14.00 – 17.15
Πτήσεις: 29.12 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 09.10 – 10.10 || 03.01 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 11.20 – 14.35
Πτήσεις: 02.01 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 12.00 – 13.20 || 06.01 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 19.30 – 22.45

Maksa Travel
Αριστείδου 15, Πειραιάς, Τηλ. 210 4100020, 210 4137489-90
www.maksatravel.com Email: peiraias@maksatravel.com

