वििाह! िेदाां मध्ये साां वितले ल् या सोळा सांस्काराां पैकी हा एक महत्वाचा सांस्कार! उभयताां च्या आयुष्यातील एक
महत्वाचे िळण. सप्तपदी करून नििधू घरात येऊ घातली की, उभयताां ना िेध लाितात ते मधुचांद्राचे!
वििाहपश्चात हे दु सरे महत्वाचे िळण! एकमेकाां ना वनिाां तपणे खऱ्या अर्ाा ने ओळखण्याचे, समजून घे ण्याचे हे
वदिस. भविष्यातील सुखी सांसाराचे बीज इर्ेच पे रले जाते. त्यामुळेच या स्र्ळाची वनिडही वततकीच महत्वाची
असते.
यासाठी आम्ही आमच्या कांपनीच्या अनुभिािर आधाररत भारतातील ि इतर दे शातील काही खास स्र्ळे सुचित
आहोत. कारण या स्र्ळाां चा, हॉटे ल्सचा ररपोटा खूप चाांिला आहे . जेर्े तुम्ही वनिाां त राहू शकता, िु जिोष्टी करू
शकता. स्र्लदशान (जे तुमच्या आिडीचे असेल) करू शकता.
भारतातील स्र्ळे
वहमाचल प्रदे श: वशमला – कुलू मनाली – वशमल् यामधील कुफ्री हा स्पॉट अप्रवतम आहे. फक्त घोड्यािरून जाणे
अवनिाया आहे . कुलू मधील शाल फॅक्टरी, मनालीमधील रोहताां ि पास, वहडीांबा मांदीर, िवशष्ठ बार् ही सिळी
वनसिा रम्य स्र्ळे मनाला मोहून टाकतात. इच्छा असल् यास ररव्हर राफ्टां ि वकांिा बां जी जांवपां िसुद्धा करू शकता.
शक्यतो हवनमूनच्या िेळेस निीन कुठले ही धाडस करू नये कारण एक आपण करतच असतो हे माझे िैयफ्क्तक
मत. योग्य सीझन – माचा ते जून कालािधी ५ रात्री / ६ वदिस.
काश्मीर
श्रीनिर – दाल ले क, चार वचनार िाडा न मुिल िाडा न, वशकाऱ्यातील सफर आवण हाउस बोटीतील मुक्काम ही
श्रीनिरची मुख्य आकर्ाणे. यावशिाय लाल चौकातील खरे दी हा महत्वाचा मुद्दा . पया टन हे काश्मीरचे
उपजीविकेचे मुख्य ि एकमेि साधन असल् याची जाणीि वतर्ल् या स्र्ावनक लोकाांना झाली आहे ि त्याप्रमाणे
त्याां चा पया टकाांकडे बघण्याचा दृष्टीकोनही बदलत चालला आहे . काश्मीरच्या मुक्कामात श्रीनिरवशिाय िु लमिा ,
पहलिाम, सोनमिा ही अजून काही आकर्ाणे. योग्य सीझन – माचा ते जून – कालािधी ६ रात्री / ७ वदिस
केरळ
"दे िाची स्वत:ची भूमी" म्हणून प्रवसद्ध असले ल् या केरळमध्ये वनसिाा ने मुक्तहस्ताने केले ली उधळण अनुभिता
ये ते.
मुन्नार- ये र्े दु तफाा पसरले ल् या चहाच्या मळ्ाां बरोबर एराविकुलम राष्टरीय उद्यान, कुरांजीमाला रक्षीत उद्यान,
दवक्षणेकडील उत्ुांि वशखर अनामुडी वशखर ही महत्वाची स्र्ळे . ठे कादीचे पे ररयार राष्टरीय उद्यान आवण व्याघ्र
प्रकल् प ही प्रमुख आकर्ाणे तर कोिालम समुद्र वकनाऱ्याचे शहर म्हणून ओळखले जाते. कोिालममधील तीन
बीचेस, प्रवसद्ध आहे त. ते म्हणजे समुद्र बीच, हिा बीच आवण लाईट हाउस बीच. योग्य सीझन: सप्टेंबर ते माचा
अां दमान
स्वातांत्र्यिीर सािरकराां च्या पदस्पशाा ने ि असीम साहसाने पुनीत झाले ली ही भूमी! शतश: प्रणाम. ५७० छोट्या
बे टाां चा समूह ि पोटा ब्ले अर हे या द्वीप समूहाचे प्रिेशद्वार. ये र्ील सेल्यु लर जेलमधील ध्वनी प्रकाश कायाक्रम
म्हणजे सिाा र्ाा ने हृदयाचा र्रकाप उडिणारा कायाक्रम. ये र्ील रॉस आयलां ड, म्युवझयम्स, चार्म/ सौवमल
अक्वेरीयम्स ही इतर आकर्ाणे! तसेच नील आयलां ड ि हॅ िलॉक आयलां डिरील शुभ्र िाळू चा राधानिरीचा बीच
खरोखरच डोळ्ाचे पारणे फेडतो. वशिाय सिा बे टाां िरील िॉटर स्पोट्ा स हे बहुरां िी आकर्ाण. योग्य सीझन:
ऑक्टोबर ते माचा ५ रात्री/ ६ वदिस.
भारताबाहे रील स्र्ळे
र्ायलां ड: फुकेत आयलां ड हे अांदमान समुद्रातील एक टपोरा मोती आहे . स्वच्छ वनळे शार पाणी; त्यात दडले ले
वनळ्ा आकाशाचे प्रवतवबांब. फाां ि- िा- बे - च्या िु हा, नाईटलाईफ, अप्रवतम वनसिा, शॉवपां ि/ डायवनांि यावशिाय
सुख ते दु सरे काय असणार

पटाया: र्ाई वडशेस चाखायला वमळणारा पटाया हा जिातील उत्कृष्ट बीचेसपै की एक. बँ कॉकपासून १५०
वकलोमीटर अां तरािर असले ल् या पटायामध्ये तरां िते माकेट; नॉिनूच फ्व्हले ज वमनी वसयाम इत्यादी प्रे क्षणीय स्र्ळे .
बँ कॉक: र्ायलां डची राजधानी िॉट अरन आवण िॉट- फो ही बौद्ध मांवदरे . ग्ॅां ड पॅ लेस. या शहराचे
िैवशष्ट्ट्य ये र्ील स्ट्रीटफूड, खिैय्ाां साठी वदिाळी. हॉट डॉग्ज, हॉट नुडल् स सूप ऐकूनच तोांडाला पाणी सुटते.
शाकाहारी लोकाां साठी सुद्धा भरपू र प्रकार उपलब्ध. याबरोबरच कॅबी, कोह समुई, कोह ताओ, कोह फा एनिात,
कोह लाां टा, कोह लाईप, कोह चाां ि, कोह फी फी, कोह सी चाांि ही काही वनसिाा चा िरदहस्त
असले ली बे टे म्हणजे एक विलक्षण अनुभि. योग्य सीझन: १२ मवहने केव्हाही. ४ रात्री/ ५ वदिस.
कमीत कमी
वसांिापू र : ििनाला ििसणी घालणाऱ्या उत्ुांि इमारतीांबरोबर सुांदर वनसिाा ची सार् असणारे आवण
म्हणूनच िाडा न वसटी म्हणून ओळखले जाणारे ते वसांिापू र! खिय्े आवण खरे दी याां ची रे लचेल!
अिदी स्र्ावनक िस्तूांपासून ते हाय एां ड इले क्टर ॉवनक्स वमळणारे हे वठकाण. सेंटोसा आयलां ड,
मरलायन, वलटील इां वडया ते यु वनव्हसाल स्ट्ु डीओ नाईट सफारी आवण रात्रीचे चमचमणारे वसांिापू र
दाखिणारे वसांिापू र फ्लायर ही खास आकर्ाणे. योग्य वसझन – िर्ाभरात केव्हाही! ४ रात्री- ५
वदिस
मले वशया
कौलालाां पूर (केएल) मले वशयाची राजधानी. एक उत्कृष्ट एवशयन शहर. उत्ुांि इमारतीांबरोबरच
मोिल साम्राज्यातील जुन्या िास्तूां चा सांिम ये र्े पाहायला वमळतो. वहरिीिार उद्याने, िजबजले ली
दु काने आवण आपला तोरा वमरिणारी शॉवपां ि मॉल् स असे वमश्रण इर्े वदसते मलाय, वचनी ि
भारतीय लोकाां ची िस्ती जास्त करून वदसते. मुख्य आकर्ाण पे टरोनास ट्वीन टॉिसा. इतर
आकर्ाणाां मध्ये अॅक्वेररया, केएल बडा पाका, याचा समािेश आहे. मले वशयातील धावमाक विविधता
बघायची असल् यास नेिारा मवशद, वर्इन हाऊ टें पल, जमेक मवशद इत्यादी स्र्ळाां ना भेट दे ऊ
शकता. योग्य सीझन– िर्ाभर.
लां कािी
भात शेती, पिाताच्या उतारािरची मोठी जांिले , द्वीप समूहािरची केबलकार ही आहे लां कािी
शहराची व्याख्या. मले वशयातील प्रमुख पया टन स्र्ळ. लां कािी केबलकार मधून समुद्राचे ि
आसपासच्या बे टाां चे विहां िम दृश्य वदसते. इतर नैसविाक आकर्ाणात दायाांि बां टीांििरील ले क ऑफ
प्रे ग्नांट मेडन, मरीन लाईफ आवण िाइल् ड लाईफ पाक्सा आवण ड्युटी फ्री शॉवपां ि याां चा समािेश
होतो. योग्य सीझन- िर्ाभर! ५ रात्री / ६ वदिस.
बाली, इां डोनेवशया
इां डोनेवशयातील १७५०० बे टाां च्या द्वीपसमूहातील बाली हे एक वनताां त सुांदर बे ट. मोठी जांिले , वजिांत
ज्वालामुखी, िू ढ मांवदरे ि बरे च काही. सेवमनयाक वकनाऱ्यािरील िॉटर स्पोट्ा सबरोबर तनहा लॉट
मांवदरािरचा सूयाास्त बघण्यासारखा आहे . ये र्ील मांवदरे , रूढी, नृत्य ही सिा पु रातन वहांदुत्वािर
आधाररत आहे त. आदरावतथ्य करणारे ि खूप मिाळ अशी इर्ली लोकां. म्युवझयम्स, स्र्ावनक
कलाकृती, ऊलू िाटू मांवदर ही प्रमुख आकर्ाणे. हवनमूनसासाठी उत्कृष्ट स्र्ळ. योग्य वसझन – जानेजुलै, ऑक्टो- वडसेंबर
मॉररशस
अवतशय वनतळ वनळ्ाशार समुद्राचे वकनारे , तेसुद्धा पाां ढऱ्या शुभ्र िाळू चे हे मॉररशसचे िैवशष्ट्ट्य.
आपल् या पुण्यापे क्षा लहान असे हे बे ट, स्वच्छ समुद्र, धबधबे , दु तफाा उसाची शेती, विविध

िाइल् ड लाईफ, इल ऑक्ससफा आयलां ड, सेिन कलर ऑफ अर्ा (शामारे ल) टर ाउ ऑक्स सफाचा
वनवद्रस्त ज्वालामुखी, बोटॅ वनकल िाडा न ही प्रमुख आकर्ाणे. हसतमुख आवण प्रे मळ लोकां ही
मॉररशसची खरी ओळख. जानेिारी- जुलै ि ऑक्टो-वडसेंबर ४ रात्री – ५ वदिस
ऑस्ट्रेवलया
मेलबोना – फ्व्हक्टोररयन काळातील िास्तु रचना, अप्रवतम पायाभूत सोयीमुळेच मेलबोना "जिातील
सिाा त जास्त राहण्यालायक शहर'' समजले जाते. खूप साऱ्या आटा िॅ लरीज, उपहारिृहे आवण
वसनेमािृ हाांमुळे सतत िजबजले ले हे शहर. फ्लीांडसा स्ट्रीट स्ट्े शनची अवतशय आकर्ाक िास्तू,
मेलबोना वक्रकेट मैदान वकांिा मेलबोना पाका, यु रेका टॉिरिरून रात्रीचे वदसणारे अप्रवतम शहर, ग्े ट
ओशन रोड ही काही आकर्ाणे.
िोल् डकोस्ट् क्वीन्सलँ ड स्ट्े टमधील िोल् डकोस्ट् अप्रवतम असे कोस्ट्ल शहर. ऑस्ट्रेवलयातील उच्चभ्रू
असे हे पया टन स्र्ळ मानले जाते. खरतर त्या दे शातील पया टन उलाढालीत िोल् ड् कोस्ट्चा नांबर खूप
िरचा लाितो. सफासा पॅ राडाइज म्हणून प्रवसद्ध असले ल् या या शहरात र्ीम पाक्सा , कॅरे वबयन
िाइल् ड लाईफ सॅांक्च्च्युअरी, सी िल्ा ड, िॉनार ब्रदसा स्ट्ु डीओ िोल् डकोस्ट् वहां टरलँ ड ही प्रे क्षणीय
स्र्ळे आहे त.
वसडने – हाबा र वसटी
स्वच्छ समुद्र वकनारे .
असले ली वठकाणे.
ऑस्ट्रेवलयासाठी योग्य

म्हणून हे शहर ओळखले जायचे कारण वकत्येक मैल पसरले ला वकनारा आवण
वसडने ऑपे रा हाउस आवण वसडने हाबा र वब्रज ही जािवतक पातळीिर प्रवसद्ध
यावशिाय हाबा र क्रुज, क्वीन फ्व्हक्टोररया इमारत आवण बरे च काही.
वसझन – जाने ते जुलै ि ऑक्टो-वडसेंबर

न्युझीलां ड
ऑकलां ड
वनसिा सौांदयाा ने नटले ले शहर ज्याच्यापासून स्वच्छ समुद्रवकनारा, दाट जांिल, मोहात टाकणारी बे टे
आवण िाइल् डलाइफ काही वमवनटाच्या अां तरािरच आहेत. ऑकलां ड स्काय टॉिर, िाये टमाटा हाबा र,
ऑकलां ड िॉर मेमोररयल म्युवझयम, िन टर ी वहल, िायहे के आयलां ड, व्हायाडक्ट हाबा र, सी लाईफ
अक्वेरीयम ऑकलां ड वसटी सेंटर अल् बटा पाका आवण बरीच काही प्रे क्षणीय स्र्ळे आहे त.
रोटु रआ- माओरी िॉररअसाच्या मूळ िातािरणात एक सुांदर अनुभि आपल् याला वमळतो, तो
रोटु रआ मध्ये. त्यावशिाय न्युझीलां ड टर ीप अपूणा राहते. जिातील सिाा त मोठे िरम पाण्याचे झरे ,
फ्राईांि ले क हे िाईमाां िु व्होल् कॅवनक व्हॅलीत आहे त. टे पुईया ये र्ील पोटु टूली वदिसातून २० िेळा ३०
मीटरपयं त उसळी मारतो. हे लिे ट मधील िरम पाण्याचा धबधबा हे एक आश्चया च आहे . जिातील
सिाा त िेिळा स्पॉट असे याचे िणान करता ये ईल.
क्वीन्सटाऊन : अॅडव्हेंचर स्पोट्ा ससाठी प्रवसद्ध असले ले हे शहर ले क िाकावटपू च्या बाजूला िसले ले
आहे . दवक्षण आल् स ि बरच ले क्स या शहरात बघता ये तील. उदा. ले क िानाका वकांिा ले क
हे विआ. बां जी जांवपां ि, स्काय डायफ्व्हांि, माउां टन बाईवकांि असे विविध प्रकार या व्हॅलीत करू
शकतो.
ख्राईस्ट्चचा २०१० ि २०११ च्या मोठ्या भूकांपानांतरसुद्धा ख्राईस्ट्चचा हे न्युझीलां डमधील एक उत्कृष्ट
शहर म्हणून ओळखले जाते. प्रमुख आकर्ाण – एअरफोसा म्युवझयम, बोटॅ वनकल िाडा न, पां ट राईड
ऑन अव्हान ररव्हर, ररकटा न सांडे माकेट ही प्रे क्षणीय स्र्ळे .
न्युझीलां डसाठी योग्य वसझन – जाने- जुलै ऑक्टो-वडसेंबर, ८ रात्री ९ वदिस

यु रोप
स्पेन- मावद्रद कला ि सृजनशीलता याचा उत्कृष्ट सांिम ये र्े पाहायला वमळतो. ऐवतहावसक िारसा
असले ल् या जुन्या िास्तू आवण अप्रवतम िातुशास्त्राचे नमुने इर्े पाहायला वमळतात. रे टीरो पाका,
प्राडो म्युवझयम, िे ट िे ऑफ सन, रॉयल पॅ लेस, मरकॅडो डी सान मायग्यु एल टें पल ऑफ डे बोड
इत्यादी प्रे क्षणीय स्र्ळे .
सेफ्व्हली ३००० िर्ां पूिी ग्ीक दे िता हरक्यु लसने स्र्ापले ले शहर. अल् काझार ऑफ सेव्हीली
कॅर्ेडरल, प्लाझा डी एस्पाना, प्लाझा डी टोरोस, पाका माररया लु ईसा ही काही वनिडक प्रे क्षणीय
स्र्ळे .
बावसालोना स्पेनमधील कॅटालोवनयाची ही राजधानी. रोमन अिशेर् सुांदर समुद्रवकनारे आवण
कलाविष्काराचा खवजना हे या शहराचे िैवशष्ट्ट्य. पाका िु एल कासावमला, ला साग्ाडा फॅवमवलआ ही
काही यु नेस्कोची िल्ा ड हे रीटे ज साईट् स, कोलसेरोला वहल् स िरती हायवकांि आवण माउां टन
बॅ वकांिवकांिा सनसेट क्रुझचा अनुभि घ्यािा. योग्य वसझन – िर्ाभर
ग्ीस
अर्ेन्स – ग्ीसची राजधानी. आवर्ाक, साां स्कृवतक व्यापार ि औद्योविक केंद्र. जिातील सिाा त जुन्या
शहराां पैकी एक. अॅ रीस्ट्ॉटल आवण प्ले टोचे शहर. िॉडे स अर्ेनाचे दे ऊळ ि अॅक्रोपॉलीस ही या
शहराची िैवशष्ट्ट्ये
मायकोनॉस – नाईटलाईफसाठी प्रवसद्ध असले ले हे शहर खऱ्या अर्ाा ने ग्ीसचे ग्लमर आयलां ड आहे .
उत्रे ला असले ले समुद्रवकनारे हे खरोखरीच स्वच्छ आवण शाां त आहे त. याउलट दवक्षणेकडचे
िजबजले ले .
सॅन्टोरीनी – एवजयन समुद्रातील अवतशय सुांदर बेट तेर्ील घराां ची सुांदर रचना हे या बे टाचे
िैवशष्ट्ट्य. शुभ्र पाां ढऱ्या रां िात न्हाऊन वनघाले ली घरे हे इर्ले िेिळे पण. योग्य वसझन- एवप्रल ते
सप्टेंबर. ५ रात्री / ६ वदिस
इटली
रोम – या प्राचीन शहराकडे बघताना काळ कसा बदलत िे ला आहे याची कल् पना ये ते. अनमोल
कले चे नमुने, सुप्रवसद्ध म्युवझयम्स आवण इटावलयन वपझ्झा- आणखी काय हिे? व्हॅवटकन वसटी
(रोममधील दु सरा दे श!) हे तर जिातील प्रत्येक वख्रश्चन माणसाचे पू ज्य स्र्ान! नशीब
आजमािण्यासाठी टर ाव्ही फाऊांटनमध्ये नाणे टाका वकांिा आधुवनक रोम शहरातील रोमॅांवटक
िातािरणात वहां डा.
व्हेवनस - इर्ल् या कॅनाल् स मधून क्रुझ वकांिा िांडोला राईड् स हे इर्ले िैवशष्ट्ट्य! इर्ले स्र्ापत्य ि
कला याां चा सांिम प्रेक्षणीय आहे .
फ्लॉरे न्स – रोमन काळापासून अफ्स्तत्वात असले ले शहर! इटलीमधील तस्कानी ररजनची राजधानी.
बरीच फेफ्स्ट्िलसाठी प्रवसद्ध
वमलान – इटलीची आवर्ाक बै ठक, स्ट्ॉक एक्स्चेंज, फॅशन्स ि वडझाईनचे केंद्र आवण औद्योविक
क्षेत्र. तेर्ील इओमो हे सुांदर िॉवर्क चचा हे त्याच्या सौांदयाा ची साक्ष दे ते. चमचमते नाईट लाईफ,
ला स्केला मधील ऑपे रा, फुटबॉलचे अिाध आकर्ाण या प्रमुख िोष्टी. खास करून सेंवपओन
पाका, एटीन्थ सेंच्युरी मॉांटीनेली िाडा न आवण फोलाा वननी पाका ही प्रेक्षणीय िाडा न्स. योग्य वसझन –
फेब्रु - ऑक्टोबर ५ रात्री / ६ वदिस

लां डन – कधीच सूया न मािळणाऱ्या (कोणे एके काळी) दे शाची र्ेम्सच्या वकनायाा िर असले ली ही
राजधानी. दर ४५ सेकांदाला उतरणाऱ्या वकांिा उडणाऱ्या विमानाां ना वदशा दाखिणाऱ्या ि जिातील
सिाा त िजबजले ल् या विमानतळाां पैकी एक असा वहथ्रोचा विमानतळ. मादाम तुसा म्युवझयमसह वब्रटीश
म्युवझयम्स यासह र्ेम्सिरचा टॉिर, वब्रज, बवकांिहॅम पॅ लेस, लां डन आय, वबि बे न, िेस्ट्वमवनस्ट्र
अॅ बी ि इतर प्रे क्षणीय स्र्ळाां नी नटले ले लां डन आयुष्यात एकदातरी बघािेच.
स्कॉटलां ड – र्क्क करणारे स्र्ापत्य आवण वकल् ले हे एवडनबिा शहराचे िैवशष्ट्ट्य. ये र्ील प्रे क्षणीय
स्र्ळे – हॉलीिूडपले स पॅ लेस, काला टन वहल् स, आर्ार सीट, एवडनबिा कॅसल, स्कॉवटश नॅशनल
िॅ लरी, रॉयल बोटॅ वनकल िाडा न, चचा ऑफ स्कॉटलां ड आवण बरे च काही. योग्य वसझन – माचा ते
सप्टेंबर – ६ रात्री / ७ वदिस (कमीत कमी)
फ्स्वत्झलं ड
इां टरलाकन – भूलोकीचा स्विा अशी महती असणाऱ्या फ्स्वसमधील इां टरलाकन हे एक नयनरम्य
स्र्ळ. फ्स्वस आल् सचे प्रिेशद्वार असणाऱ्या या शहरात पॅ राग्लायवडां ि आवण हेवलकॉप्टर स्काय
डायफ्व्हांिसारखे साहसी खेळ खेळू शकतो. युां िफ्रासारख्या जिप्रवसद्ध पिातारोहणासाठी इर्ूनच जािे
लािते.
लू सना – मध्य फ्स्वसमधील प्रवसद्ध शहर. फ्स्वसमधील चौथ्या भव्य ले क लू सनाच्या उत्रे कडे
असले ल् या या शहरात चॅपेल वब्रज (लाकडी पू ल), चचेस, ग्ले वशयर िाडा न व्यवतररक्त बरे च काही.
झुररक – फ्स्वसमधील ऊटलीबिा पिातासाठी इर्ूनच सुरिात करािी लािते. ले क झुररकमधील बोवटां ि
हा एक सुखद अनुभि.
यावशिाय वजवनव्हा, मोन्टर ो, व्हेव्हे, झरमॅट, लु िानोसारखी अप्रवतम वठकाणे बघण्यासारखी आहे त.
योग्य वसझन – माचा ते सप्टेंबर – कमीत कमी ५ रात्री / ६ वदिस. खरां तर दर दोन-तीन िर्ाा तून
एकदा भेट द्यािी असे हे वठकाण
फ्रान्स – पॅ रीस – फक्त फ्रान्सची राजधानी एिढीच याची ओळख नसून ही फॅशन ि रोमान्सची
राजधानी म्हणून प्रवसद्ध आहे. साईन नदीिर िसले ले हे शहर. आयफेल टॉिर, नॉत्रे – दे म
कॅर्ेडरल, आका दी टर ां फ, ले स इन्व्व्हॅलीड् स, शॅांप एलीसीस सारखी अप्रवतम स्र्ळे .
योग्य वसझन – माचा ते सप्टेंबर
जमानी स्र्ळे .

न्युशिानस्ट्े न कॅसल, वलां डरहॉफ कॅसल (म्युवनक), बवला न, ब्लॅ क फॉरे स्ट् ही प्रमुख

योग्य वसझन - माचा ते सप्टेंबर
ऑस्ट्रीया – इन्सब्रूक – टायरोलच्या या राजधानीपासून काही वमवनटात आपण आल् स पिातािर
पोहोचतो. इां वपररयल पॅ लेस, अॅ मब्रास पॅ लेस, िोल् डन रफ, स्वारोव्हस्की म्युवझयम इत्यादी प्रमुख
आकर्ाणे.
फ्व्हएन्ना – ऑस्ट्रीयाची राजधानी. सांिीतमय शहर अशी फ्व्हएन्नाची ओळख आहे . (होम ऑफ
मोझाटा , बीर्ोव्हेन) बरे च सायकलस्वार ये र्े पहाियास वमळतात. हॉफबिा पॅ लेस, शॉनब्रू न ि
बे लिेडर पॅ लेस ही प्रे क्षणीय स्र्ळे .
साल् झबिा – साऊांड ऑफ म्युवझक या प्रवसद्ध वचत्रपटाचे वचत्रीकरण ये र्े झाले आहे . िल्ा ड हे रीटे ज
साईट, आल् स पिातािर जायचे प्रिेशद्वार.

योग्य वसझन – माचा ते सप्टेंबर.
खरां तर िरील वदले ल् या प्रत्येक स्र्ळाबद्दल एक पण वलवहता ये ईल. पण जािे अभािी खूप त्रोटक
मावहती दे त आहे . कुठल् याही स्र्ळाची सखोल मावहती ि वतर्ले हॉटे ल / साईटवसांि याची मावहती
हिी असल् यास सांपका करा. आम्हाला हे करायला खूप आनांद िाटे ल.
- विलास पानसे
सी. ई. ओ.
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