Μόναχο - Βαυαρία - Σάλτσµπουργκ
5 µέρες Μόναχο - Νυρεµβέργη - Σάλτσµπουργκ - Κάστρα Βαυαρίας Όµπεραµεργκάου. ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 3*, 4* µε µπουφέ πρόγευµα
καθηµερινά.

Πρόγραµµα (5 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Αθήνα - Μόναχο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μόναχο. Άφιξη και
απευθείας ξενάγηση της πόλης, ξεκινώντας µε το νέο ποδοσφαιρικό
γήπεδο του Μονάχου Allianz Arena, το Ολυµπιακό κέντρο , το Μουσείο
της BMW, την 'Όπερα, το Πανεπιστήµιο, την Αψίδα της Νίκης κ.α. πριν
καταλήξουµε στο ξενοδοχείο. Αργοτερα µε τα πόδια, θα δούµε την
πλατεία του Καρόλου Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον
Καθεδρικό ναό,την κεντρική πλατεία Marienplatz µε το νεογοτθικό
∆ηµαρχείο , τη µεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιµων προϊόντων από
όλο τον κόσµο την Viktualienmarkt και ολοκληρώνουµε µε τα χειµερινά
ανάκτορα της οικογένειας Βίτελσµπαχ το Residenz και την πλατεία µε
τα αγάλµατα των 2 λιονταριών να δεσπόζουν. ∆ιαµονή σε ξενοδοχείο
της επιλογής σας . Το βράδυ ελεύθερο.
Μόναχο - Σάλτσµπουργκ
Πρόγευµα και εκδροµή στο Σάλτσµπουργκ. Από το κεντρικό
σιδηροδροµικό σταθµό του Μονάχου, θα επιβιβαστείτε µαζί µε τον
αρχηγό σας στο σύγχρονο τρένο ν και µετά από µια 2ωρη διαδροµή
βρίσκεστε στην πόλη που γεννήθηκε ο µεγάλος µουσουργός Μότσαρτ το
Σάλτσµπουργκ. Παραµυθένιο σκηνικό, µουσεία γεµάτα ιστορία,
επιβλητικές όπερες, πολυτελή παλάτια, περίτεχνη αρχιτεκτονική σίγουρα
θα σας εντυπωσιάσουν . Περπατήστε στη πόλη για να δείτε το παλάτι
Μιραµπέλ µε τους υπέροχους κήπους του, τον υπέροχο Καθεδρικό ναό
Ντοµ, την µικρή όπερα, το σπίτι-µουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την
οδό Γκετράιντε-γκάσσε, µε τα καλοδιατηρηµένα αρχοντικά, τον Πύργο
Γκλόκενσπιλ µε τις 35 καµπάνες κα. Αργά το απόγευµα επιβίβαση στο
τρένο για την διαδροµή επιστροφής σας στο Μόναχο.
Μόναχο – Νυρεµβέργη (προαιρετική εκδροµή)
Πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη ή προαιρετική ολοήµερη εκδροµή στη
Νυρεµβέργη . Το επιβλητικό κάστρο, οι γοτθικοί ναοί το ιστορικό της
κέντρο και τα µεσαιωνικά κτίρια, συνθέτουν µία εικόνα βγαλµένη από
άλλη εποχή όπου και θα περιηγηθούµε . Επιστροφή στο Μόναχο αργά το
βράδυ.
Μόναχο - Κάστρα Βαυαρίας - Όµπεραµµεργκάου
Πρόγευµα και µέσω µιας καταπληκτικής διαδροµής θα φθάσουµε στο
εκπληκτικό παλάτι του Λουδοβίκου του Β’, το Νόισβανστάιν όπου και
θα περιηγηθούµε. Στη συνέχεια θα συναντήσουµε το υπέροχη Βαυαρική
Πόλη Όµπεραµµεργκάου µε τα ζωγραφισµένα σπίτια και το ιδιαίτερο
Βαυαρικό χρώµα. Η πόλη είναι γνωστή για την αναπαράσταση των
Παθών του Κυρίου, η οποία πραγµατοποιείται κάθε 10
χρόνια..Επιστροφή στο Μόναχο.
Μόναχο - Αθήνα
Πρόγευµα και ηµέρα ελεύθερη στη διάθεση σας.. Το απόγευµα
µεταφορά στο αεροδρόµιο του Μονάχου για τη πτήση της επιστροφής .

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: GERMANIA
02/08/2017 09/08/2017 16/08/2017
εώς
εώς
εώς
06/08/2017 13/08/2017 20/08/2017
€ 449.00 € 449.00 € 449.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 389.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 589.00

€ 389.00

€ 389.00

€ 589.00

€ 589.00

Ξενοδοχείο: MERCURE CITY MUNICH
02/08/2017 09/08/2017 16/08/2017
εώς
εώς
εώς
06/08/2017 13/08/2017 20/08/2017
€ 579.00 € 579.00 € 579.00

∆ίκλινο
3ο άτοµο
€ 499.00
1-12 ετών
Μονόκλινο € 849.00

€ 499.00

€ 499.00

€ 849.00

€ 849.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Περιπατητική ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο της πόλης
∆ιαµονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 3*,4* µε µπουφέ πρωινό
καθηµερινά.
Ολοήµερη εκδροµή στα Κάστρα Βαυαρίας & το Οµπεραµµεργκάου
Ξενάγηση της πόλης του Μονάχου
Εκδροµή στο Σάλτσµπουργκ µε τρένο και Έλληνα ξεναγό
Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
Μεταφορές από / προς αεροδρόµιο – ξενοδοχείο στο Μόναχο.
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μόναχο –Αθήνα απευθείας πτήσεις
της Lufthansa
Συνοδός στον τόπο προορισµού

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίων (150 €), Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα,
αχθοφορικά,φιλοδωρήµατα, Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή
προτεινόµενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαµβανόµενα.

