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“Dragon Lake”
ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ,ΑΥΣΤΡΙΑ
Ιούλιος 21 – 25, 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.
Κλάγκενφουρτ - είναι θ πόλθ τθσ Αυςτρίασ, πρωτεφουςα του ομόςπονδου
κρατιδίου τθσ Καρινκίασ.Με πλθκυςμό άνω των 90.000, είναι θ ζκτθ μεγαλφτερθ
πόλθ τθσ χϊρασ. Βρίςκεται ςτθ λίμνθ Wörthersee και ςτον ποταμό Glan. Η πόλθ
περιβάλλεται από πολλοφσ δάςουσ και βουνά ςαν Ulrichsberg. Το βουνό
Karawanken βρίςκεται ςτθ νότια και χωρίηει τθν Καρινκία από τθ Σλοβενία και τθν
Ιταλία. Ο μφκοσ λζει ότι το Κλάγκενφουρτ ιδρφκθκε οταν γενναίοι άντρεσ είχαν
ςκότωςει το τρομερό "Lindwurm", ζνα φτερωτό δράκο ςτουσ τυρφϊνεσ που
γειτνιάηουν τθ λίμνθ.Τα κφρια αξιοκζατα είναι άγαλμα του «Lindwurm» θ κρινθ,
το Landhaus - Παλάτι, κακεδρικό ναό του Κλάγκενφουρτ, το Minimundus-ζνα
πάρκο με μινιατοφρεσ ςτο Wörthersee, όπου μπορείτε να δείτε πάνω απο 150
μικροςκοπικά μοντζλα τθσ αρχιτεκτονικισ από όλο τον κόςμο. Το Wörthersee
είναι μια απο τισ μεγαλφτερεσ λίμνεσ ςτθν Αυςτρία και ζχει πάνω από 12.000
επιςκζπτεσ τθν θμζρα το καλοκαίρι. Σε κοντινι απόςταςθ βρίςκεται θ
Romanesque Gurk κακεδρικό ναό, το εντυπωςιακό κάςτρο Hochosterwitz και ζνα
εκπλθκτικό αρικμό μικρότερων κάςτρων .

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα–21/07 Άφιξθ ςτο Κλάγκενφουρτ. Διαμονι ςτο ξενοδοχείο τθσ επιλογισ.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα– 22/07 Πρωινό. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ, προαιρετικά (Κλάγκενφουρτ
Παλιά Πόλθ, Lindwurm Κρινθ, το Δθμαρχείο, Κλάγκενφουρτ Κακεδρικόσ Ναόσ,
κλπ...). Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ.
Δζιπνο.Νυχτερινι ζξοδοσ ςε κλαμπ (Προαιρετικά). Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα– 23/07 Πρωινό. Ταξίδι ςτο Wörthersee και Pyramidenkogel, ςτθ λίμνθ
του Κλάγκενφουρτ ,Παγκόςμια υψθλότερο ξφλινο πφργο (προαιρετικά)... Γεφμαπακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δζιπνο.
Κοινωνικοποίθςθ, ζξωδοσ ςτο εςτιατόριο με ηωντανι μουςικι, προαιρετικά.
Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα – 24/07 Πρωινό. Ξενάγθςθ ςτθν πόλθ, προαιρετικά. Γεφμαπακζτο.Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο.Προαιρετικι
βραδινι διαςκζδαςθ, κοινωνικοποίθςθ. Διανυκτζρευςθ.
5θ μζρα – 25/07 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν.
* Σαξίδι ςτο Κλάγκενφουρτ: http://youtu.be/t-tvzsCtC_U

ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel***
Hotel**
Hostel

169€
149€
109€

* 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
• Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ (τιμι ανάλογα με τθν γλϊςςα)
• Μεταφορά από / προσ το αεροδρόμιο
• Pyramidenkogel
• Κλαμπ - 6 €
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μζρα
•Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο ανά άτομο/θμζρα :
Hotel *** 26€
• Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 43€
Hotel ** 38€
Hostel
28€
•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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