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“Winter Symphony”
ΒΙΕΝΝΗ, ΑYΣTΡΙΑ
Ιανουάριος 3 – 6, 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.
Βιζννθ είναι θ πρωτεφουςα τθσ Αυςτρίασ. Με περίπου 1,7 εκατομμφρια κατοίκουσ,
ςτθν ευρφτερθ περιοχι 2,3 εκατ., θ δζκατθ μεγαλφτερθ πόλθ ςτθν Ευρωπαϊκι
Ζνωςθ, θ μεγαλφτερθ πόλθ τθσ Αυςτρίασ,οικονομικό και πολιτιςτικό κζντρο.Η Βιζννθ
είναι μια από τισ παλαιότερεσ πρωτεφουςεσ, ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ, βαςιλικι
πόλθ και το μζροσ όπου μπορείτε να ςυναντιςετε διαφορετικζσ κουλτοφρεσ. Το
2001, το κζντρο τθσ πόλθσ χαρακτθρίςτθκε από Ραγκόςμια Κλθρονομιά τθσ
UNESCO.Κάκε χρόνο από το 2005, Βιζννθ ζχει γίνει ςτον κόςμο νοφμερο ζνα
προοριςμόσ για διεκνι ςυνζδρια και ςυμβάςεισ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα – 03.01. Άφιξθ ςτθν Βιζννθ. Διαμονι ςε επιλεγμζνο ξενοδοχείο.
Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα – 04.01. Ρρωινό. Δυνατότθτα επίςκεψθσ ςτα αξιοκζατα ςτθ Βιζννθ
(Ρλατεία Maria Theresa - ζνα πολυτελζσ αρχοντικό, τθσ δυναςτείασ των
Αψβοφργων, το Κοινοβοφλιο, τθν Ππερα, το Ρανεπιςτιμιο, το παλάτι
Μπελβεντζρε, τον κακεδρικό ναό του Αγίου Στεφάνου , Ραλάτι Hofburg...).
Ελεφκεροσ χρόνοσ για επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα – 05.01. Ρρωινό. Ρροαιρετικι επίςκεψθ ςτο κάςτρο Schönbrunn - θ
μαγευτικι κερινι κατοικία των Αυςτριακϊν αυτοκρατόρων. Ελεφκεροσ χρόνοσ για
επιμζρουσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Ρροαιρετικι ζξωδοσ ςε ζνα εςτιατόριο.
Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα – 06.01. Ρρωινό. Αναχϊρθςθ. Λιξθ των υπθρεςιϊν.
* Σαξίδι ςτθν Βιζννθ-Σουριςτικόσ οδθγόσ
https://www.youtube.com/watch?v=R3wBOkQBgoQ

ΣΙΜΗ ΑΝΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel ***
Hotel **
Hostel

119 €
109 €
89 €

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ
Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςε επιλεγμζνο αντικείμενο, ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με θμιδιατροφι (πρωινό και δείπνο).
Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Ρροαιρετικζσ εκδρομζσ
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο

ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
• Οδθγίεσ για όλεσ τισ περιθγιςεισ 80-100 € (τιμι ανάλογα με τθ γλϊςςα)
• Μεταφορά από το αεροδρόμιο προσ το ξενοδοχείο
• Τα ειςιτιρια για τα μουςεία
-Κάςτρο Schönbrunn 25€
-Hofburg Palace 11.50 €
-Belvedere Palace - άνω Belvedere - 11 €,
-Κάτω Belvedere - 9.50 €,
-Winter Palace - 8 €
• Δείπνο ςε εςτιατόριο
•Κλαμπ
ΗΜΕΙΩΗ
-Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μζρα.
-Επιπλζον χρζωςθ για μονόκλινο δωμάτιο (ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel***24€
Hotel** 22€
-Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ με χρζωςθ ανά άτομο/θμζρα:
Hotel*** 40€
Hotel ** 36€
•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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