Πρωτοχρονιά στη Βιέννη
Διάρκεια: 5 μέρες

από €699

Πτήσεις
DATE

FROM

TO

CARRIER

FLIGHT

TIME

29/12

ΛΑΡΝΑΚΑ

ΒΙΕΝΝΗ

AUSTRIAN AIRLINES

OS 832

16:45 - 19:10

2/1

ΒΙΕΝΝΗ

ΛΑΡΝΑΚΑ

AUSTRIAN AIRLINES

OS 831

10:25 - 14:30

Πρόγραμμα
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ - ΒΙΕΝΝΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο της Λάρνακας και αναχώρηση για την αυστριακή πρωτεύουσα, που μοιάζει
κυριολεκτικά σα να βγήκε από ένα παραμύθι. Θα το διαπιστώσετε με την άφιξή σας αφού το απόλυτο
Χριστουγεννιάτικο κλίμα είναι εδώ!!! Παραλαβή από τους αντιπροσώπους μας και μεταφορά στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ

Μετά το πρόγευμα θα γνωρίσουμε την πόλη της Βιέννης με την πανοραμική ξενάγηση που ακολουθεί. Θα
διασχίσουμε λαμπερούς δρόμους με χιλιάδες λαμπάκια και πολύχρωμα στολίδια αρχίζοντας από την
περίφημη Ρίνγκστρασσε, για να θαυμάσουμε την Όπερα και τα χειμερινά ανάκτορα Χόφμπουργκ, το
ελληνοπρεπές κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, την ατμοσφαιρική Βοτίβκιρχε, το ανάκτορο Μπελβεντέρε και
τον μεγαλοπρεπέστατο καθεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου. Τελειώνουμε με επίσκεψη στα ανάκτορα του
Σένμπρουν. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Κάντε στη βόλτα σας τις
χριστουγεννιάτικές σας αγορές στις ξύλινες καλύβες, όπου μπορείτε να βρείτε φαγητό, ζεστό κρασί,
στολίδια, παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας κ.ά. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ (Προαιρετικό)

Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Σας προτείνουμε προαιρετική ολοήμερη εκδρομή στο
υπέροχο Σάλτσμπουργκ. Θα δούμε μεταξύ άλλων το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους, που
ανήκει στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της Ουνέσκο, τον ποταμό Σάλτσαχ, τον πολύβουο
πεζόδρομο Γκεντράινντεγκάσσε, το σπίτι του Μότσαρτ και τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό της πόλης,
χτισμένο σε ρυθμό πρώιμου Μπαρόκ με υπέροχη πρόσοψη. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον
καφέ σας και να δοκιμάσετε ένα από τα περίφημα τοπικά γλυκά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Βιέννη για διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΒΙΕΝΝΕΖΙΚΑ ΔΑΣΗ (προαιρετικό)

Πρόγευμα και ακόμη μια μέρα ελεύθερη στη διάθεση σας για να απολαύσετε την στολισμένη πανέμορφη
Βιέννη. Ακόμη μπορείτε να πάρετε μέρος στην προαιρετική εκδρομή για τα Βιεννέζικα δάση όπου θα
επισκεφθούμε τον Πύργο της οικογένειας Lichtenstein, το Μοναστήρι του Τιμίου Σταυρού και το
φημισμένο πρώην κυνηγετικό περίπτερο του Μάγιερλινγκ. Ακολούθως θα επισκεφθούμε το πανέμορφο
Μπάντεν, όπου μπορείτε να απολαύσετε ένα Βιεννέζικο καφέ και τοπικά γλυκά. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ

Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα το απόγευμα
φορτωμένοι αξέχαστες στιγμές από την αρχόντισσα των Χριστουγέννων.

Τιμοκατάλογος
HOTEL

DATES CAT

DOUBLE SINGLE TRIPLE

CHILD
(Under 12)

SECOND CHILD
(Under 12)

ARCOTEL WIMBERGER

29/12

4*

€699

€1055

€699

€439

€

HILTON DANUBE

29/12

4* Sup

€869

€1425

€869

€469

€469

HILTON VIENNA

29/12

5*

€889

€1465

€889

€519

€

Περιλαμβάνονται
· Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Βιέννη-Λάρνακα με Αυστριακές Αερογραμμές.
· Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
· Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
· Διαμονή για 4 βράδια σε ξενοδοχείο της επιλογής σας με πρόγευμα καθημερινά.
· Μεταφορές από και προς το ξενοδοχείο.
· Ξενάγηση της Βιέννης με Ελληνόφωνο ξεναγό.
· Υπηρεσίες των αντιπροσώπων μας στη Βιέννη.
· Φ.Π.Α.

Δεν Περιλαμβάνονται
· Αχθοφορικά και φιλοδωρήματα.
· Εισιτήρια εισόδου όπου χρειάζεται.
· Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. (Συστήνουμε ανεπιφύλακτα ασφάλεια, που να καλύπτει και ακύρωση
ταξιδιού).

· Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στο πρόγραμμα ή αναφέρεται σας προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Προαιρετικά
· Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ €60 το άτομο και €40 το παιδί.
· Εκδρομή στα Βιεννέζικα δάση €30 το άτομο και €20 το παιδί.
· Οι τιμές ισχύουν μόνο για προκρατήσεις που θα γίνουν και θα πληρωθούν στο γραφείο μας.
· Οι εκδρομές θα γίνουν εφόσον υπάρξει ικανοποιητικός αριθμός συμμετοχών.

Σημαντικές Πληροφορίες
· Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει με παροχή όλων των υπηρεσιών.

