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Βιέννη Family 4,5 ημ.
Aναχωρήσεις:

22 ,23, 24, 26 , 29 Δεκεμβρίου ΄18
02 Ιανουαρίου ‘19

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βιέννη. Άφιξη και θα ακολουθήσει η ξενάγηση στην
πόλη .Θα περιηγηθούμε στην περίφημη λεωφόρο του Pινγκ, όπου θα θαυμάσουμε τα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της Bιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, θα περάσουμε από τα χειμερινά ανάκτορα
Χόφμπουργκ, την Όπερα, το Τετράγωνο των Mουσείων, την πύλη του Φραγκίσκου Iωσήφ, το
νεοκλασικό Kοινοβούλιο, το Δημαρχείο γοτθικού ρυθμού, το παλιό Aνακτορικό Θέατρο, το
Πανεπιστήμιο και την Eκκλησία του Tάμματος, τη Φωτίφ Kίρχε, την εκπληκτική εκκλησία του Αγίου
Καρόλου. Έπειτα τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ - ΠΕΡΙΠΑΤΗΤΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ – ΙΣΠΑΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΙΠΠΑΣΙΑΣ
Πρωινό. Στην συνέχεια θα ξεκινήσουμε την περιπατητική μας ξενάγηση . Η όμορφη βόλτα μας
ξεκινάει από τα Ανάκτορα Χόφμπρουκ. Το σύμπλεγμα του Hofburg περιλαμβάνει τα αυτοκρατορικά
διαμερίσματα, αρκετά μουσεία, ένα παρεκκλήσι, μία εκκλησία, την Αυστριακή Εθνική Βιβλιοθήκη, τη
Χειμερινή Σχολή Ιππασίας και τα γραφεία του προέδρου της Αυστρίας. Στη συνέχεια, θα δούμε την
Ελληνική γειτονιά με την Εκκλησία της Αγίας Τριάδος, τον Άγιο Στέφανο, όπου θα θαυμάσουμε την
εξωτερική πρόσοψη, την Πλατεία Μάρκτ, την πλατεία Γκράμπεν με τον μεγαλοπρεπή στύλο της
Πανώλης ή αλλιώς στύλο της Αγίας Τριάδας, ο οποίος απεικονίζει έναν άγιο και έναν άγγελο που
παρακολουθούν την εξόντωση μίας μάγισσας. Η μάγισσα αυτή, στην ουσία, είναι η πανούκλα.
Έπειτα επίσκεψη στην Ισπανική Σχολή Ιππασίας . Είναι μια διεθνούς φήμης σχολή και ένα βασικό
τουριστικό αξιοθέ-ατο της πόλης. Οι παραστάσεις με τα άλογα Lipizzan, λαμβάνουν χώρα υπό τους
ήχους Μπαρόκ μουσικής στη Χειμερινή Σχολή Ιππασίας που βρίσκεται κοντά στο Παλάτι Hofburg. Οι
παραστάσεις βασίζονται σε 300 χρόνια εκπαιδευτικής εμπειρίας και συνοδεύονται με την κλασσική
ενδυμασία. Το εσωτερικό του κτιρίου της Σχολής Ιππασίας αποτελεί αναμφισβήτητα την πιο κομψή
αρένα αθλητισμού της Δυτικής Ευρώπης.
3η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ – ΜΟΥΣΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ - ΣΕΝΜΠΡΟΥΝ
Πρωινό . Θα ξεκινήσουμε με το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας , που είναι από τα ιστορικότερα
και σημαντικότερα της Ευρώπης. Στεγάζεται σε ένα υπέροχο γραφικό κτίριο ενώ διαθέτει πάνω από
30 εκατομμύρια εκθέματα και εντυπωσιάζει τους μικρούς και μεγάλους επισκέπτες του κάθε χρόνο.
Στους πολυάριθμους εντυπωσιακούς ορόφους του, παρουσιάζονται διαδραστικά εκθέματα
ζώων που μεταφέρουν νοερά τον επισκέπτη πολλά χρόνια πίσω, στην αρχή της δημιουργίας. Το
μουσείο είναι ιδανικό για ολόκληρη την οικογένεια. Η συλλογή του Μουσείου έχει ιστορία άνω των
250 χρόνων. Το μουσείο ιδρύθηκε το 1748 από τον Φραγκίσκο Στέφανο της Λωραίννης, τον σύζυγο
της Μαρίας Θηρεσίας, και στεγάζει σήμερα μια από τις πιο πλούσιες συλλογές του κόσμου. Έπειτα
θα συνεχίσουμε με την ξενάγηση στο ανάκτορο και στον κήπο του Σενμπρούν, που θεωρείται ισάξιο
των Bερσαλλιών, πρώην θερινή κατοικία της αυτοκρατορικής οικογένειας. Το έργο ολοκληρώθηκε
τον 18ο αιώνα, όταν η Μαρία Θηρεσία προσέλαβε το Ν. Πακάσι. Θα δούμε το ανάκτορο
Mπελβεντέρε .

4η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ HOUSE OF SEA (ΕΝΥΔΡΕΙΟ) – 5D CINEMA TIME TRAVEL
Πρωινό και επίσκεψη στο House of Sea , το ενυδρείο της Βιέννης. Σε πάνω από 4.000 τ.μ. υπάρχουν
περισσότερα από 10.000 ζώα (από ιθαγενή ψάρια γλυκού νερού – με διάφορα είδη πουλιών ,
εντυπωσιακούς καρχαρίες και κροκόδειλους . Χρόνος ελεύθερος . Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε
στο Time Travel όπου θα ζήσουμε την μαγεία των 5 διαστάσεων (5D) . Έχει βραβευτεί με το 5D
ATTRACTION ANIMAGO AWARD. Θα ταξιδέψουμε 2.000 χρόνια πίσω και θα γίνουμε μέρος της
ιστορίας με ειδικά εφέ και εικόνες 3D που κόβουν την ανάσα. Θα ταξιδέψουμε στην μεσαιωνική
Βιέννη στην εποχή της πανώλης και θα λάβουμε μέρος στην τουρκική εισβολή του 1863.
5η ημέρα: BIENNH – ΑΘΗΝΑ
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος (εφόσον η ώρα πτήσης το επιτρέπει)για να περπατήσετε στην όμορφη
αυτή πόλη και να απολαύσετε έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά
παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL CAFE ή LATMAN CAFÉ . Τελευταία ευκαιρία να
κάνετε τις εορταστικές σας αγορές και τα δώρα σας. H Βιέννη δεν είναι μόνο πολιτισμός και τέχνες
αλλά θα βρείτε, όπως είναι λογικό, και αφθονία επιλογών για ψώνια και αγορές. Στη Βιέννη θα
βρείτε τα κλασικά πολύ μεγάλα και σύγχρονα εμπορικά κέντρα ωστόσο, για μια πιο αυθεντική και
μοναδική εμπειρία, μια επίσκεψη στην Mariahilfer Strasse είναι αναγκαία. Κατά κάποιους είναι ο
μακρύτερος και πιο πολυσύχναστος εμπορικός δρόμος στην Ευρώπη. Άλλες επιλογές είναι το Graben
και το Kärntnerstrasse που αποτελούν κομψές, λιγότερο γεμάτες, εμπορικές περιοχές. Αν και μεγάλο
μέρος των εμπορευμάτων αντικατοπτρίζει υψηλό στυλ και υψηλή τιμή, μπορείτε να περάσετε ένα
ευχάριστο απόγευμα σε βιτρίνες. Υπάρχουν επίσης πολλά καταστήματα και γκαλερί με αντίκες σε
όλη την πόλη, καθώς και υπαίθριες αγορές. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Βιέννης από όπου ακολουθεί η πτήση επιστροφής.

HOTEL HILTON DANUBE
2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 1 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 2 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 2 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12 & 1 παιδί 12-16

22, 23.12 & 02.01
Early booking
Κανονική
1380 €
1500 €
1425 €
1550 €
1650 €
1800 €
1750 €
1900 €
1700 €
1850 €

Φόροι
465 €
465 €
620 €
620 €
620 €

2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 1 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 2 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 2 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12 & 1 παιδί 12-16

Early booking
1100 €
1140 €
1280 €
1400 €
1350 €

26.12
Κανονική
1250 €
1300 €
1450 €
1550 €
1500 €

Φόροι
465 €
465 €
620 €
620 €
620 €

2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 1 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 2 παιδί 2-12
2 Ενήλικες & 2 παιδί 12-16
2 Ενήλικες & 1 παιδί 2-12 & 1 παιδί 12-16

Early booking
1460 €
1510 €
1650 €
1750 €
1700 €

29.12
Κανονική
1560 €
1610 €
1750 €
1850 €
1800 €

Φόροι
465 €
465 €
620 €
620 €
620 €

Σημείωσεις :


Στην τετραήμερη εκδρομή 26/12 παραλείπεται μόνο η σχολή ιππασίας και όλο το
υπόλοιπο πρόγραμμα πραγματοποιείται κανονικά



Στην αναχώρηση 23/12 οι πτησεις εκτελούνται απο/προς Μπρατισλαβα με AEGEAN
AIRLINES.

Περιλαμβάνονται :












Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Βιέννη- Αθήνα με πτήσεις της AEGEAN
Μετακινήσεις με πολυτελή υπερυψωμένα πούλμαν του γραφείου μας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόμιο εξωτερικού.
Ξενάγηση πόλης
Διανυκτερεύσεις στο HILTON DANUBE 4* , το μοναδικό ξενοδοχείο με family δωμάτια για
οικογένειες με 2 παιδιά (δύο μεγάλα διπλά κρεβάτια).
Πρωινό σε μπουφέ.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα.
Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελματικής ευθύνης.

Δεν περιλαμβάνονται :
 Φόροι αεροδρομίων.
 Είσοδοι σε μουσεία, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

θεάματα
TIME TRAVEL SHOW (5D)
ADULTS 16.5€ / CHILD 5-14 YO 15.60€
HAUS DES MEERES (ΕΝΥΔΡΕΙΟ )
ADULTS 17.6€ / CHILD 6-14 YO 8€ / CHILD 3-5YO 5.40€

Πτήσεις
22.12 A3 462 ΑΘΗΝΑ – ΒΙΕΝΝΗ 12.10 – 13.30
26.12 A3 463 ΒΙΕΝΝΗ – ΑΘΗΝΑ 14.00 – 17.15
29.12 A3 462 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 12.00 – 13.20
02.01 A3 463 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 14.00 – 17.15
02.01 A3 462 ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ 12.00 – 13.20
06.01 A3 463 ΒΙΕΝΝΗ - ΑΘΗΝΑ 19.30 – 22.45

