
SLL uusiSLL uusi
lomaloma--asuntoasunto

Wien, ItWien, Itäävaltavalta



TaustaaTaustaa
►► Valtuuston tekemValtuuston tekemään alustavan pn alustavan päääättööksen mukaan liiton ksen mukaan liiton 

hallitus asetti tyhallitus asetti työöryhmryhmään etsimn etsimääään sopivaa kohdetta n sopivaa kohdetta 
kaupunkilomakaupunkiloma--asunnon hankkimiseksi liiton jasunnon hankkimiseksi liiton jääsenistsenistöön n 
kkääyttyttöööön.n.

►► TyTyööryhmryhmää on tutkinut eri vaihtoehtoja kaupunkiasunnon on tutkinut eri vaihtoehtoja kaupunkiasunnon 
hankkimiseksi jostain eurooppalaisesta kaupungistahankkimiseksi jostain eurooppalaisesta kaupungista

Mm. Wien, Pariisi, Madrid, Barcelona, Rooma, Lontoo, AmsterdamMm. Wien, Pariisi, Madrid, Barcelona, Rooma, Lontoo, Amsterdam
NNääististää Pariisi ja Lontoo eivPariisi ja Lontoo eiväät mielestt mielestäämme ole hintatasonsa puolesta mme ole hintatasonsa puolesta 
varteenotettavia vaihtoehtojavarteenotettavia vaihtoehtoja
►► esim. Pariisissa hinnat hyvesim. Pariisissa hinnat hyväällllää seudulla vseudulla väähinthintääään 5n 5--7000 7000 eureur/neli/neliöö, , 

remontoituna helposti 9remontoituna helposti 9--11000 11000 eureur/neli/neliöö
Barcelona, Rooma ja Madrid sijaitsevat kaukana ja niissBarcelona, Rooma ja Madrid sijaitsevat kaukana ja niissää on mieleston mielestäämme mme 
rajalliset vapaarajalliset vapaa--ajan viettomahdollisuudet. Lisajan viettomahdollisuudet. Lisääksi ainakin Espanjassa ksi ainakin Espanjassa 
euron keuron kääyttyttöööönoton aikana tuli liikenteeseen runsaasti knoton aikana tuli liikenteeseen runsaasti kääteistteistää valuuttaa, valuuttaa, 
joka aiheutti ylikuumentumista asuntomarkkinoille.joka aiheutti ylikuumentumista asuntomarkkinoille.



TyTyööryhmryhmään ehdotus: Wienn ehdotus: Wien
►► Miksi Wien?Miksi Wien?
►► Siksi, ettSiksi, ettää

WienissWienissää asuntojen ja elasuntojen ja eläämisen hinnat ovat edulliset verrattuna mihin misen hinnat ovat edulliset verrattuna mihin 
tahansa muuhun eurooppalaiseen metropoliin.tahansa muuhun eurooppalaiseen metropoliin.
Wien tarjoaa erittWien tarjoaa erittääin monipuoliset vapaain monipuoliset vapaa--ajan viettomahdollisuudet niin ajan viettomahdollisuudet niin 
kulttuurin kuin ulkoilun/liikunnan muodossa.kulttuurin kuin ulkoilun/liikunnan muodossa.
Lentoaika Wieniin on lyhyt Lentoaika Wieniin on lyhyt –– vain noin kaksi tuntia. Suoria lentovuoroja on vain noin kaksi tuntia. Suoria lentovuoroja on 
HelsingistHelsingistää useita puseita pääivittivittääin. Yhteyksiin. Yhteyksiää tarjoaa Finnairin ohella tarjoaa Finnairin ohella AustrianAustrian
ArrowsArrows. Lis. Lisääksi suorille lennoille lksi suorille lennoille lööytyy useita vaihtoehtoisia yhteyksiytyy useita vaihtoehtoisia yhteyksiää eri eri 
kaupunkien kautta.kaupunkien kautta.
Julkinen liikenne WienissJulkinen liikenne Wienissää on eritton erittääin toimivaa ja edullista sekin toimivaa ja edullista sekää kaupungin kaupungin 
sissisäällllää ettettää lläähiseuduilla.hiseuduilla.
Wien tarjoaa hyvWien tarjoaa hyväät ja monipuoliset ostosmahdollisuudet, hyvt ja monipuoliset ostosmahdollisuudet, hyvääää ruokaa, ruokaa, 
juomaa ja vilkasta yjuomaa ja vilkasta yööeleläämmääää..
Wien on siisti, turvallinen, romanttinen ja kansainvWien on siisti, turvallinen, romanttinen ja kansainväälinen metropoli, jossa linen metropoli, jossa 
ppäärjrjääää saksan ohella mysaksan ohella myöös englannin kielells englannin kielellää. . 





Kulttuuri ja vapaaKulttuuri ja vapaa--aikaaika

►► kymmenikymmeniää museoita museoita –– seksekää klassista ettklassista ettää modernia modernia 
taidetta, tekniikkaa, luonnontieteittaidetta, tekniikkaa, luonnontieteitää

►► taidentaidenääyttelyityttelyitää, teattereita, musikaaleja, teattereita, musikaaleja
►► kulttuuritapahtumia vuoden ympkulttuuritapahtumia vuoden ympääriri
►► konsertteja konsertteja –– klassista, jazzia, popmusiikkiaklassista, jazzia, popmusiikkia

filharmonikot ja oopperafilharmonikot ja ooppera
useat kansainvuseat kansainvääliset huippuartistit konsertoivat Wienissliset huippuartistit konsertoivat Wienissää

►► arkkitehtuuria arkkitehtuuria –– klassista ja moderniaklassista ja modernia
►► puistoja ja linnojapuistoja ja linnoja
►► PraterPrater –– iso huvipuisto lapsille ja aikuisilleiso huvipuisto lapsille ja aikuisille
►► ZooZoo –– monipuolinen, viihtyismonipuolinen, viihtyisää elelääintarhaintarha











Kulttuuri ja vapaaKulttuuri ja vapaa--aikaaika
►► Wienerwald ja Wienerwald ja LobauLobau –– raitiovaunulla raitiovaunulla maastopymaastopyöörrääilemilemäääänn tai tai 

patikoimaanpatikoimaan
►► HeurigerHeuriger –– viiniviiniää suoraan tilalta miellyttsuoraan tilalta miellyttäävväästi tilan omassa sti tilan omassa 

ravintolassa kaupungissaravintolassa kaupungissa
►► DonauinselDonauinsel –– saari Tonavassa, tarjoaa erinomaiset saari Tonavassa, tarjoaa erinomaiset 

liikuntamahdollisuudetliikuntamahdollisuudet
rullaluistelu, pyrullaluistelu, pyöörrääily, uinti, purjehdus, polkuveneet, kily, uinti, purjehdus, polkuveneet, käävely, lenkkeilyvely, lenkkeily

►► HoheHohe WandWand WieseWiese, , HirschenkogelHirschenkogel / / SemmeringSemmering / / StuhleckStuhleck, , 
ÖÖtschertscher, Gastein, , Gastein, HochkarHochkar –– laskettelua, murtomaahiihtoa, laskettelua, murtomaahiihtoa, 
lautailua Wienin llautailua Wienin lääheisyydessheisyydessää. . 

JunayhteyksiJunayhteyksiää useasti puseasti pääiviväässssää tai vuokratai vuokra--autolla, 30autolla, 30--150 km kaupungista.150 km kaupungista.

►► Golf Golf –– useita kenttiuseita kenttiää Wienin alueellaWienin alueella
greengreen feefee --hinnat 15hinnat 15--40 40 eureur
kenttikenttiää mymyöös julkisten kulkuneuvojen alueellas julkisten kulkuneuvojen alueella

►► Kaikkea urheilun ja liikunnan alueeltaKaikkea urheilun ja liikunnan alueelta









Katso 
lumitilanne 
jo joulukuun 
alussa!



Julkinen liikenneJulkinen liikenne

►► toimiva, siisti, edullinen ja kattava junatoimiva, siisti, edullinen ja kattava juna--, raitiovaunu, raitiovaunu--, , 
metrometro-- ja bussiverkostoja bussiverkosto

►► taksit kohtuuhintaisiataksit kohtuuhintaisia
►► junalla lentokentjunalla lentokentäältltää kaupunkiin kaupunkiin --> tavallinen (edullisempi, > tavallinen (edullisempi, 

2525--35 min) ja CAT35 min) ja CAT--pikajuna (kalliimpi, 16 min). Samoin pikajuna (kalliimpi, 16 min). Samoin 
bussikuljetus tai taksi.bussikuljetus tai taksi.

►► lislisääksi hyvksi hyväät bussit bussi-- ja junayhteydet mm. Bratislava, ja junayhteydet mm. Bratislava, 
Budapest, NeusiedlerseeBudapest, Neusiedlersee

►► jokilaiva yhteydet mm. Wachau viinialueelle ja Budapestiinjokilaiva yhteydet mm. Wachau viinialueelle ja Budapestiin







OstoksetOstokset
►► RunsasRunsas valikoimavalikoima ostosmahdollisuuksiaostosmahdollisuuksia --> > superluxuksestasuperluxuksesta

kiinalaisiinkiinalaisiin halpahalleihinhalpahalleihin, , huipputrendikkhuipputrendikkääististää putiikeistaputiikeista
kansainvkansainväälisiinlisiin ketjuihinketjuihin

►► KKäärntner Strasse, Graben and Kohlmarkt.rntner Strasse, Graben and Kohlmarkt.
keskustankeskustan hienostokhienostokäävelykadutvelykadut
kellokello--, koru, koru-- ja vaateliikkeitja vaateliikkeitää –– luonnollisesti kalliimpaa ja tyylikluonnollisesti kalliimpaa ja tyylikääststää
ArmaniArmani, Louis , Louis VuittonVuitton, , GucciGucci, Channel, , Channel, PradaPrada……

►► MariahilferMariahilfer StrasseStrasse
kilometrien mittainen ostoskatu kilometrien mittainen ostoskatu –– nykyisin Wienin pnykyisin Wienin pääääostoskatuostoskatu
kaikki kansainvkaikki kansainvääliset ja paikalliset merkkiliikkeet, satoja liikkeitliset ja paikalliset merkkiliikkeet, satoja liikkeitää
vaatteet, nuorisomuoti, kengvaatteet, nuorisomuoti, kengäät, kalusteet, elektroniikka, herkkukaupatt, kalusteet, elektroniikka, herkkukaupat

►► StefflSteffl, , TurekTurek, , PeekPeek undund CloppenburgCloppenburg ja muut tavaratalotja muut tavaratalot
eri puolilla Wienieri puolilla Wieniää llööytyy useita isoja tavarataloja ja kauppakeskittymiytyy useita isoja tavarataloja ja kauppakeskittymiää

►► FleaFlea Market & Market & NaschmarkNaschmark
pikkukojuja kirpputorityyliin, tavaraa ja ruokaa laidasta laitaapikkukojuja kirpputorityyliin, tavaraa ja ruokaa laidasta laitaann





Ruoka ja juomaRuoka ja juoma

►► Wien on sekWien on sekää moderni metropoli ettmoderni metropoli ettää vanha vanha ””Euroopan Euroopan 
ppääääkaupunkikaupunki”” ––> ravintoloita, olutkuppiloita, viinitaloja, > ravintoloita, olutkuppiloita, viinitaloja, 
kahviloita on tuhansiakahviloita on tuhansia

Perinteisten eri maiden makujen lisPerinteisten eri maiden makujen lisääksi tarjolla on nykyisin paljon ksi tarjolla on nykyisin paljon 
aasialaista, japanilaista ja intialaista ruokaa trendikkaasialaista, japanilaista ja intialaista ruokaa trendikkäääässssää ympympääristristöössssää..

►► HeurigerHeuriger –– viiniviiniää ja ruokaaja ruokaa
Klassikko. ViininviljelijKlassikko. Viininviljelijäät tarjoavat omia juomiaan ja hyvt tarjoavat omia juomiaan ja hyvääää ruokaa ruokaa 
viihtyisviihtyisäässssää ympympääristristöössssää..
Wien on ainoa miljoonakaupunki, jonka rajojen sisWien on ainoa miljoonakaupunki, jonka rajojen sisääpuolella viljellpuolella viljellääään viinin viiniää. . 

►► OlutravintolatOlutravintolat
Oluen panemisen historia ItOluen panemisen historia Itäävallassa on pitkvallassa on pitkää ja perinteitja perinteitää kunnioittava.kunnioittava.
Tuhansien pikkupubien lisTuhansien pikkupubien lisääksi Wienissksi Wienissää on lukuisia eritton lukuisia erittääin mukavia in mukavia 
panimoravintoloita, joissa ppanimoravintoloita, joissa pääivivää vaihtuu helposti illaksi ja sitten yvaihtuu helposti illaksi ja sitten yööksiksi……
FischerFischer BrBrääuu, , GGöössersser BierklinikBierklinik, , PlutzerPlutzer BrBrääuu, , SalmSalm BrBrääuu, jne., jne.



Ruoka ja juomaRuoka ja juoma

►► BeislBeisl –– traditionaalista ruokaa yksinkertaisen viihtyistraditionaalista ruokaa yksinkertaisen viihtyisäässssää
ympympääristristöössssää..

SchnitzelitSchnitzelit, gulassikeitot ja vastaavat , gulassikeitot ja vastaavat ititäävaltavalta--unkarilaisunkarilais--slaavilaisetslaavilaiset ruokaruoka--
annokset ovat niin runsaita, ettannokset ovat niin runsaita, ettää harva jaksaa syharva jaksaa syööddää niitniitää yhdeltyhdeltää
istumalta.istumalta.

►► Kahvilakulttuuri WienissKahvilakulttuuri Wienissää on vuosisatoja vanhaa on vuosisatoja vanhaa –– ja sen ja sen 
huomaa. Upeita klassisia kahviloita vanhoissa huomaa. Upeita klassisia kahviloita vanhoissa 
rakennuksissa, vasta paahdettua kahvia ja aina tuoreita rakennuksissa, vasta paahdettua kahvia ja aina tuoreita 
leivoksia.leivoksia.

►► Esimerkkihintoina keskiarvot pEsimerkkihintoina keskiarvot pääääruuista 6ruuista 6--20 20 eureur, olut 2, olut 2--4 4 
eureur/0,5L, pikaruokaa mm. hampurilaisateria alle 5 /0,5L, pikaruokaa mm. hampurilaisateria alle 5 eureur jne.jne.

►► Tarjoilupalkkio suotavaa, noin 10% hinnasta.Tarjoilupalkkio suotavaa, noin 10% hinnasta.



TrendikTrendikääs Wiens Wien



Klassinen WienKlassinen Wien





YYööeleläämmää
►► Ilta ja yIlta ja yööeleläämmää WienissWienissää on vilkasta. Baarien lison vilkasta. Baarien lisääksi lksi lööytyy ytyy 

eri musiikkilajien tanssipaikkoja, klubeja, diskoja yms. eri musiikkilajien tanssipaikkoja, klubeja, diskoja yms. 
Juhlia voi helposti vaikka lJuhlia voi helposti vaikka lääpi ypi yöön.n.

PassagePassage, Atrium, , Atrium, MeiereiMeierei im im StadtparkStadtpark, , TakeTake FiveFive, U4, , U4, VolksgartenVolksgarten jne.jne.



Ydinkeskusta

Asunto, Schottenfeldgasse 5

Mariahilferstra
sse – pitkä

ostoskatu



Mariahilferstrasse ja Schottenfeldgasse kulma

Schottenfeldgasse 5, vain 50 m Mariahilferstrasselta

Metroasema heti kadun kulmassa. Yhteys 
suoraan keskustaan ja Wien Mitte –
asemalle, josta lentokenttäjuna.

Useita 
ravintoloita, 
apteekki, 
kauppoja 
asunnon 
välittömässä
läheisyydessä.



Perustiedot hankittavasta kohteestaPerustiedot hankittavasta kohteesta
►► Osoite: Schottenfeldgasse 5, AOsoite: Schottenfeldgasse 5, A--1070, Wien, It1070, Wien, Itäävaltavalta
►► Korkeatasoinen kokonaisuus kauniissa, historiallisessa, Korkeatasoinen kokonaisuus kauniissa, historiallisessa, 

kokonaan saneerattavassa porvaristalossa.kokonaan saneerattavassa porvaristalossa.
►► NeubaunNeubaun (1070 Wien) (1070 Wien) ––kaupunginosa on Wienin keskeisin kaupunginosa on Wienin keskeisin 

ostosostos-- ja ja kultuurikaupunginosakultuurikaupunginosa..
►► Keskeinen, mutta samalla rauhallinen, sijainti tarjoaa Keskeinen, mutta samalla rauhallinen, sijainti tarjoaa 

erinomaiset liikenneyhteydet kaupunkialueelle ja erinomaiset liikenneyhteydet kaupunkialueelle ja 
ympympääristristöööön.n.

Talo sijaitsee Talo sijaitsee MariahilferstrassenMariahilferstrassen vväälittlittöömmäässssää llääheisyydessheisyydessää (n. 50 m)(n. 50 m)
Ydinkeskustaan (Ydinkeskustaan (StephansStephans PlatzPlatz) p) pääääsee metrolla noin viidesssee metrolla noin viidessää minuutissa. minuutissa. 
KKäävellen noin 20vellen noin 20--25 minuuttia, ostosk25 minuuttia, ostoskäävelykatuja pitkin. Metroaseman velykatuja pitkin. Metroaseman 
sissisäääänknkääyntiin on matkaa talolta noin 80 metriyntiin on matkaa talolta noin 80 metriää. . 
ErEräääälle Wienin plle Wienin päääärautatieasemista (West rautatieasemista (West BahnhofBahnhof) on matkaa reilut 300m ) on matkaa reilut 300m 
-- metrolla noin minuutti. Keskeinen kehmetrolla noin minuutti. Keskeinen kehääkatu katu ––GGüürtelrtel-- kulkee aseman kulkee aseman 
editse.editse.
Lentoasemalle julkisilla yhteyksillLentoasemalle julkisilla yhteyksillää ((metro+junametro+juna) noin 30 minuuttia, taksilla ) noin 30 minuuttia, taksilla 
noin 25 minuuttia.noin 25 minuuttia.





hankittava 
asunto 
sijaitsee 
tässä



Schottenfeldgasse 5, SLL:n uusi lomaSchottenfeldgasse 5, SLL:n uusi loma--asuntoasunto

►► Huoneistoala 80 mHuoneistoala 80 m²², piha 30 m, piha 30 m²², parvekeala 12 m, parvekeala 12 m²²..
LisLisääksi huoneistoon kuuluu kellari, jota on tarkoitus kksi huoneistoon kuuluu kellari, jota on tarkoitus kääyttyttääää tarvittaessa mm. vaihtoptarvittaessa mm. vaihtopääivinivinää
lläähtevien jhtevien jääsenten matkatavaroiden ssenten matkatavaroiden sääilytykseenilytykseen

►► Huoneisto sijaitsee sisHuoneisto sijaitsee sisääpihalla kahdessa kerroksessa (1 ja 2 kerros).pihalla kahdessa kerroksessa (1 ja 2 kerros).
►► Asunto varustellaan korkeatasoisesti kaikilla mukavuuksilla.Asunto varustellaan korkeatasoisesti kaikilla mukavuuksilla.

hhäälytysjlytysjäärjestelmrjestelmäät, langaton laajakaistayhteys, TV, DVD, soittimet, yms.t, langaton laajakaistayhteys, TV, DVD, soittimet, yms.
ttääydellinen keittiydellinen keittiöövarustusvarustus
majoitus ja varustus kuudelle henkilmajoitus ja varustus kuudelle henkilööllelle

•• kaksi kahden hengen makuuhuonetta, vuodesohvakaksi kahden hengen makuuhuonetta, vuodesohva
•• lislisääksi varastoon lisksi varastoon lisäässäänky pienille lapsillenky pienille lapsille

►► Asunnon lattiamateriaalina on tammiparketti.Asunnon lattiamateriaalina on tammiparketti.
►► LLäämmitys ja jmmitys ja jäääähdytyshdytys

Asunnon sekAsunnon sekää veden lveden läämmitys tapahtuu huoneistokohtaisella kaasulmmitys tapahtuu huoneistokohtaisella kaasuläämmittimellmmittimellää..
LisLisääksi on asunto on tarkoitus varustaa ilmalksi on asunto on tarkoitus varustaa ilmaläämpmpööpumpulla tehokkaampaa huoneilman pumpulla tehokkaampaa huoneilman 
lläämmitystmmitystää ja jja jäääähdytysthdytystää varten (lupa taloyhtivarten (lupa taloyhtiööltltää haetaan).haetaan).

►► Kylpyhuone ja wc ovat kaakeloidut, varustetut kivilattioilla ja Kylpyhuone ja wc ovat kaakeloidut, varustetut kivilattioilla ja 
lattiallattialäämmityksellmmityksellää..

►► Kaikissa huoneissa tv/radio Kaikissa huoneissa tv/radio ––liitliitäännnnäät ja rasioissa list ja rasioissa lisääksi lksi läähiverkon kytkenthiverkon kytkentää
mahdollisuus.mahdollisuus.



Asunnon ensimmAsunnon ensimmääinen kerros:inen kerros:
►► avokeitttiavokeitttiöö, ruokailutila, olohuone ja wc sek, ruokailutila, olohuone ja wc sekää varasto ja eteinen.varasto ja eteinen.
►► kaksi kaksiosaista ovea johtavat asunnon omalle pienelle puutarhkaksi kaksiosaista ovea johtavat asunnon omalle pienelle puutarhapihalle.apihalle.



Asunnon toinen kerros:Asunnon toinen kerros:
►► tilavat makuuhuoneet, joista kummastakin on ktilavat makuuhuoneet, joista kummastakin on kääynti parvekkeelle kaksiosaisten ovien kauttaynti parvekkeelle kaksiosaisten ovien kautta
►► kylpyhuone, erillinen wc ja vaatehuone tkylpyhuone, erillinen wc ja vaatehuone tääydentydentäävväät kokonaisuudent kokonaisuuden



80 m2 asunto

yläkerta ja 
parveke

alakerta ja 
terassipiha

näkymä parvekkeelta 
naapurin suuntaan



Suunnitellut vuokrausjaksot, hinnatSuunnitellut vuokrausjaksot, hinnat

►► Alustavan suunnitelman mukaan vuokraus jaksot ovat sunnuntaista Alustavan suunnitelman mukaan vuokraus jaksot ovat sunnuntaista torstaihin torstaihin 
ja torstaista sunnuntaihin.ja torstaista sunnuntaihin.

Jakso Jakso susu--toto = sunnuntai klo 14 = sunnuntai klo 14 -- torstai klo 11.torstai klo 11.
Jakso Jakso toto--susu = torstai klo 14 = torstai klo 14 -- sunnuntai klo 11.sunnuntai klo 11.
Ajat ovat ohjeellisia, kolmen tunnin vAjat ovat ohjeellisia, kolmen tunnin vääliaika tarkoitettu siivoojan kliaika tarkoitettu siivoojan kääyttyttöööön.n.

►► Veloitusjakson hinta 240,00 euroa. Ei yksittVeloitusjakson hinta 240,00 euroa. Ei yksittääisiisiää ööititää..
Hotellimajoitukseen verrattaessa siis yHotellimajoitukseen verrattaessa siis yöön hinnaksi tulee n hinnaksi tulee susu--toto jaksolla 60 jaksolla 60 eureur/y/yöö ja ja 
toto--susu jaksolla 80 jaksolla 80 eureur/y/yöö..

►► TTäämmää kohde on sanan varsinaisessa merkityksesskohde on sanan varsinaisessa merkityksessää UUSI KOHDE ja UUSI KOHDE ja 
tarkoitus on tarjota edullisesti jtarkoitus on tarjota edullisesti jääsenistsenistöölle ja ellle ja elääkelkelääisille LUXUSTA. isille LUXUSTA. 
Toivomme teidToivomme teidään kn kääyttyttääytyvytyvään kohteessamme asiallisesti ja pitn kohteessamme asiallisesti ja pitäämmääään n 
yhteisestyhteisestää omaisuudestamme hyvomaisuudestamme hyvääää huolta!huolta!

Nautinnollisia hetkiNautinnollisia hetkiää upeassa Wienissupeassa Wienissää teille toivottavatteille toivottavat
tytyööryhmryhmään jn jääsenet Panu Msenet Panu Määki ja Kalle Ilvesmki ja Kalle Ilvesmääkiki

KKÄÄYTTYTTÄÄYTYMINENYTYMINEN



LinkkejLinkkejää

►► http://http://www.aboutvienna.orgwww.aboutvienna.org//
►► http://http://www.vienna.atwww.vienna.at//
►► http://http://info.wien.atinfo.wien.at
►► http://http://www.virtualvienna.netwww.virtualvienna.net
►► http://http://www.talkingcities.co.ukwww.talkingcities.co.uk//vienna_pagesvienna_pages//vienna_main.vienna_main.

htmhtm
►► http://http://www.wienwww.wien--vienna.atvienna.at
►► http://http://www.wienerlinien.atwww.wienerlinien.at


