4 ημέρες

Σάλτσμπουργκ
Αναχωρήσεις κάθε Τρίτη & Πέμπτη
Αναλυτικό πρόγραμμα
1Η ΜΕΡΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Αναχώρηση για Σάλτσμπουργκ μέσω Βιέννης με Austrian ή για Μόναχο με Lufthansa. Άφιξη
και μεταφορά σε 4* κεντρικό ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια βόλτα στο ιστορικό κέντρο της «Φλωρεντίας του
Βορρά» με τα μπαρόκ μνημεία στην «πύλη των Άλπεων». Μια βόλτα στην Gredreidegasse θα σας μεταφέρει σε άλλες
εποχές μιας και ήταν η οδός οπου έμεναν οι πλούσιοι και τα εμπορικά μαγαζιά της θα σας δώσουν μια πρώτη εικόνα για
την αγοράς της πόλης.
2Η ΜΕΡΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΒΟΥΝΑ & ΛΙΜΝΕΣ: Στις 09:30 ξεκινάει η πανοραμική περιήγηση της πόλης και των
περιχώρων. Θα περάσετε από τους κήπους του ανακτόρου Μιραμπέλ προς τον ποταμό Ζάλτσαχ. Μετά ακολουθεί μία
διαδρομή προς τις λίμνες του Σάλτσκαμμεργκουτ που θα σας μείνει αξέχαστη. Αρχικά θα δείτε το κυνηγητικό κάστρο
της λίμνης Φούσλ που σήμερα είναι ξενοδοχείο πολυτελείας. Στη συνέχεια θα επισκεφθείτε το παραμυθένιο Σαντ
Γκίλγκεν που βρίσκεται στη λίμνη Βόλφγκανγκζεε & τέλος θα πάρετε το δρόμο της επιστροφής μέσω της λίμνης Μόντζεε
όπου θα έχετε και χρόνο για καφέ (η ξενάγηση γίνεται αγγλόφωνη με ακουστικά). Για το βράδυ προτείνουμε συνδυασμό δείπνου με
κονσέρτο.
3Η ΜΕΡΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ: Ημέρα ελεύθερη για μια βόλτα για ψώνια και καφέ στο πλακόστρωτο κέντρο της πόλης. Εκεί
θα μπορέσετε να επισκευθείτε τον καθεδρικό νάο, σε στυλ μπαρόκ, όπου ο Μότσαρτ έπαιζε μελωδίες στο
εκκλησιαστικό όργανο από το 1779 μέχρι το 1781. Εναλλακτικά μπορείτε να επισκευθείτε με τελεφερίκ το κάστρο της
πόλης, που είναι χτισμένο πάνω σε λόφο και είναι ένα από τα μεγαλύτερα της Κεντρικής Ευρώπης. Είναι ανοιχτό για το
κοινό και εκτός από τα μεσαιωνικά δωμάτια και την ρομαντική αυλή, εκεί γίνονται συχνά όμορφες εκδηλώσεις όπως τα
Fortress Concerts.
4Η ΜΕΡΑ ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΑΘΗΝΑ: Πρωινό ελεύθερο. Mεταφορά στο αεροδρόμιο του Σάλτσμπουργκ ή του Μονάχου
και αναχώρηση για Αθήνα.
Πτήσεις:
Ξενοδοχεία:
Άλλες υπηρεσίες:

Αθήνα – Βιέννη – Σάλτσμπουργκ – Βιέννη – Αθήνα με Austrian Airlines
ή Αθήνα – Μόναχο – Αθήνα με Lufthansa
3 διανυκτερεύσεις στo Σάλτσμπουργκ με πρωινό μπουφέ σε επιλεγμένα κεντρικά 4* ξενοδοχεία
Markus Sittikus, Nh-Salzburg ή παρόμοιο
Μεταφορές από & προς τ’ αεροδρόμιo
1 Aγγλόφωνη ξενάγηση στις λίμνες του Σαλτσκαμμεργκουτ

Περίοδος:

1 Απριλίου - 30 Ιουνίου

Τιμές:

€ 499
€ 200
€ 439
€ 75

το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο
επιβάρυνση μονόκλινου
παιδικό έως 12 ετών
επιβάρυνση επιπλέον νύχτας (το άτομο σε δίκλινο δωμάτιο)

Οι τιμές είναι βασισμένες σε ειδικούς ναύλους & ισχύουν για περιορισμένο αριθμό θέσεων
Στις παραπάνω τιμές δεν συμπεριλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 180€ (ενδέχεται να τροποποιηθούν)
είσοδοι μουσείων, φιλοδωρήματα, ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα & δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων & εορτών.

