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“Danube magic”
ΒΙEΝΝΗ – ΜΠΡΑΣΙΛΑΒΑ
Μάιος 23 – 26, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε
ςυνεργαςία με το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα
να πλθρϊςετε το ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και
προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία
και τθν απόλαυςθ που πάντα ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι
ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το
ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.
Μπρατιςλάβα είναι θ πρωτεφουςα και μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Σλοβακίασ και θ
ζδρα τθσ περιφζρειασ Μπρατιςλάβασ. Είναι μόλισ 60 χιλιόμετρα από τθ Βιζννθ. Εν
όψει τθσ αμοιβαία απόςταςθ, θ Βιζννθ και θ Μπρατιςλάβα είναι οι κοντινότερεσ
μεγάλεσ πόλεισ τθσ Ευρϊπθσ. Τα όρια τθσ πόλθσ φκάνει ςχεδόν τα κρατικά ςφνορα
με τθν Αυςτρία και τθν Ουγγαρία.Στθν ανατολικι όχκθ του Δοφναβθ είναι το
παλιό, ιςτορικό τμιμα τθσ πόλθσ, και ςτα δυτικά εγκαταςτάκθκαν ςφγχρονο
τμιμα τθσ πόλθσ. Παλαιότερα γνωςτό ωσ το γερμανικό Πρζςςμπουργκ ι ουγγρικι
Pozsony ιταν ζνα από τα πολιτιςτικά κζντρα τθσ Κεντρικισ Ευρϊπθσ. Ήταν το
ςταυροδρόμι πολλϊν πολιτιςμϊν και εμπορικϊν δρόμων. Σιμερα είναι το πιο
ςθμαντικό βιομθχανικό και πολιτιςτικό κζντρο τθσ Σλοβακίασ.Μπρατιςλάβα ζχει
πολλά πολιτιςτικά και ιςτορικά κτίρια, τα οποία βρίςκονται κυρίωσ ςτο παλιό
τμιμα τθσ πόλθσ, θ οποία είναι θ πρωτεφουςα τθσ πλοφςιεσ πολιτιςτικζσ
εκδθλϊςεισ όλο το χρόνο.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 23/05 Άφιξθ ςτθν Μπρατιςλάβα. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 24/05 Πρωινό. Προαιρετικι επίςκεψθ τθσ Βιζννθσ. Γεφμα- πακζτο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι βραδινι
ζξοδοσ.Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 25/05 Πρωινό. Προαιρετικζσ εκδρομζσ. Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ
για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 26/05 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν.
*Σαξίδι ςτθ Μπρατιςλάβα-Σαξιδιωτικόσ Οδθγόσ: http://www.youtube.com/watch?v=i6GdnWWClgg

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Medium****
Hotel Echo***
Hotel Plus**
Hotel Avion**
Hotel Turist**

www.hotelmedium.sk
www.hotelecho.sk
www.hotelyplus.sk
www.hotelavion.sk
www.turist.sk

99 €
99 €
89 €
89 €
89 €

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο και δείπνο).

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
• Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
• Μεταφορά από / προσ το αεροδρόμιο
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορείο εϊσ 30 άτομα - 280€
-OW (μονι διαδρομι) λεωφορείο εϊσ 50 άτομα - 340€
•Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ
-Ξεναγόσ για τθν Μπρατιςλάβα 80-100€ (ανάλογα με τθν γλϊςςα)
-Μεταφορά με λεωφορείο - 10€ ανα άτομο
-Εκνικό μουςείο 3.5€ ειςθτιριο
-Εκδρομι με λεωφορείο ςτθν Βιζννθ 15€ ανα άτομο
-Παλάτι Μπελβεντζρε
-άνω Μπελβεντζρε 11€ ειςθτιριο
-κατϊ Μπελβεντζρε 9.50€ ειςθτιριο
-χειμερινό παλάτι 8€ ειςθτιριο
-Κοινοβοφλιο 5€ ειςθτιριο
-Παλάτι Χόλφμπουργκ 11.50€ ειςθτιριο
•Δείπνο ςε εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι 15€ ανα άτομο (δείπνοσ και ζνα ποτό)
•Κρουαηιζρα 5€
•Κλαμπ 5€

ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μζρα.
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Ηotel Medium**** 33€
Hotel Echo
*** 33€
Hotel Plus
** 26€
Hotel Avion
** 26€
Hotel Turist
** 26€

•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν τθν
άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.

•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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