Οργανωμένες εκδρομές στην Ευρώπη
manessistravel.gr

ΒΙΈΝΝΗ
Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ, Μπάντεν,
(Σάλτσμπουργκ, Μπρατισλάβα)
Η πρωτεύουσα της Αυστρίας, η Βιέννη,
σαγηνεύει κάθε επισκέπτη!
Αυτοκρατορικό μεγαλείο, μπαρόκ αρχιτεκτονική,
συλλογές εκπληκτικών έργων τέχνης, βόλτες με
φιάκερ, ρομαντικά δείπνα στο φως των κεριών…
Ελάτε να δούμε τα επιβλητικά παλάτια,
τις εκκλησίες, τα μνημεία, τα πάρκα,
να ακούσουμε τις γνώριμες μελωδίες του
Μότσαρτ, του Σούμπερτ και του Στράους
στις όχθες του Γαλάζιου Δούναβη,
να επισκεφθούμε τα φημισμένα
καφέ με “άρωμα” ιστορίας.
Και ακόμα, να επισκεφθούμε τα χιλιοτραγουδισμένα
Βιεννέζικα Δάση, το Μάγιερλινγκ,
την κοσμική λουτρόπολη Μπάντεν και, αν θέλετε, να
φθάσουμε μέχρι το περίφημο “Κάστρο του Αλατιού”,
το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ ή και στην πρωτεύουσα
της Σλοβακίας, την Μπρατισλάβα, την “μικρή Βιέννη”!
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΙΕΝΝΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ROOMZ VIENNA PRATER 4* sup.
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές από το αεροδρόμιο της Βιέννης στο ξενοδοχείο και αντίστροφα
• Περιήγηση στην πόλη της Βιέννης
• Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλιγκ, Μπάντεν
• Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α.
Δεν Περιλαμβάνονται:
• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων,
ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID
για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 270
• Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις:
€ 140 με AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)
• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα
• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία
• Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται
ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.
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ΣΥΝΟΠΤΙΚΌ ΠΡΌΓΡΑΜΜΑ:
1η µέρα:
Αθήνα - Βιέννη, Περιήγηση πόλης
2η μέρα:
Βιέννη, Ελεύθερη μέρα
3η μέρα:
Βιέννη, Ελεύθερη μέρα, Προαιρετικά: Ολοήμερη
εκδρομή σε Σάλτσμπουργκ ή Μπρατισλάβα
4η μέρα:
Βιέννη, Εκδρομή στα Δάση Βιέννης, Μάγιερλινγκ,
Μπάντεν - Αθήνα

TRAVEL AT A GLANCE:
• Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με AEGEAN
• Περιήγηση στην αρχοντική αυστριακή
πρωτεύουσα Βιέννη και χρόνος επαρκής για
να χαρούμε την πόλη και να επισκεφθούμε
τα περίφημα καφέ της με… “άρωμα” ιστορίας
• Επίσκεψη στα χιλιοτραγουδισμένα
Βιεννέζικα Δάση
• Βλέπουμε το κυνηγετικό περίπτερο,
γνωστό από το τραγικό ειδύλλιο του
διαδόχου της Αυστροουγγρικής αυτοκρατορίας
Ροδόλφου με την βαρόνη Μαρία Βετσέρα
στην περιοχή του Μάγιερλινγκ
• Επίσκεψη στην ιστορική και
κοσμοπολίτικη λουτρόπολη Μπάντεν
Πτήσεις με την Aegean Airlines:
1η μέρα Αθήνα - Βιέννη: 08:15 - 09:35 / A3 860
4η μέρα Βιέννη - Αθήνα: 17:55 - 21:05 / A3 863

• Δυνατότητα επίσκεψης στην
παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ
ή στην πρωτεύουσα της Σλοβακίας,
την Μπρατισλάβα, την “μικρή Βιέννη”
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Τρεις  διανυκτερεύσεις στη
Βιέννη σε ξενοδοχείο 4* sup.
• Εμπειρότατος Αρχηγόςσυνοδός του γραφείου μας

Αναχωρήσεις: 7, 14, 51, 28 Ιουλίου,
4, 11, 18, 25 Αυγούστου, 1 Σεπτεμβρίου

4 μέρες από

395€
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