Ροµαντικός ∆ρόµος Γερµανίας
7 Ηµέρες Αεροπορικώς
ΑΠΟ

639€

1η ηµέρα: Αθήνα - Mόναχο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Μόναχο . Άφιξη και απ’ ευθείας
περιήγηση στα σηµαντικότερα αξιοθέατα της πόλης
πόλης.. Θα ξεκινήσουµε από την
κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς µε το Παλαιό ∆ηµαρχείο, το επιβλητικό Νέο
∆ηµαρχείο µε τις 43 καµπάνες και τον κίονα της Παναγίας, µε το χρυσό άγαλµά
της. Θα συνεχίσουµε µε την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι και η
παλαιότερη εκκλησία
λησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε ο περίφηµος
πεζόδροµος µε καταστήµατα και το νεοκλασικού ρυθµού κτίριο της Όπερας του
Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιµίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης,
στην οποία υπάρχουν καταστήµατα διεθνώς γνωστών εταιριών – όπως οι Gucci,
Armani και Bulgari – καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και
εστιατόρια. Θα συνεχίσουµε µε το Χοφµπροιχάους, µίας από τις γνωστότερες

µπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής
κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούµε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780
έγραψε την όπερα της Ιδοµενέας. Αργά το απόγευµα µεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2η ηµέρα: Μόναχο - Κάστρο Νόισβανσταϊν Όµπεραµεργκάου - Γκάρµις-Παρτενκίρχεν
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η Νυρεµβέργη είναι η πόλη που συνέδεσε το όνοµά της
µε τη νεότερη ιστορία της Γερµανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του
Ναζιστικού Κόµµατος, θεσπίστηκαν οι περίφηµοι ρατσιστικοί «Νόµοι της
Νυρεµβέργης» και πραγµατοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήµατα
πολέµου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούµε το ιστορικό της κέντρο µε
τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα µεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα
σιντριβάνια και θα επισκεφθούµε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφηµη «∆ίκη της
Νυρεµβέργης». Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουµε στη φηµισµένη αγορά της
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, διανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Μόναχο - Νταχάου - Νυρεµβέργη
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Νυρεµβέργη. Καθ’ οδών θα
επισκεφθούµε το στρατόπεδο συγκέντρωσης του Νταχάου που ιδρύθηκε στο
1933 και λειτούργησε χωρίς διακοπή µέχρι το τέλος του πολέµου το 1945. Ήταν
το πρώτο στρατόπεδο συγκέντρωσης που ίδρυσε το ναζιστικό καθεστώς.
Εκτιµάται ότι τουλάχιστον 188.000 κρατούµενοι φυλακίστηκαν εκεί από το 1933
µέχρι το 1945. Αργά το απόγευµα άφιξη στην Νυρεµβέργη, την πόλη που
συνέδεσε το όνοµά της µε τη νεότερη ιστορία της Γερµανίας, αφού σε αυτήν
γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόµµατος, θεσπίστηκαν οι περίφηµοι
ρατσιστικοί «Νόµοι της Νυρεµβέργης» και πραγµατοποιήθηκε η δίκη για τα
ναζιστικά εγκλήµατα πολέµου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούµε το
ιστορικό της κέντρο µε τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα µεσαιωνικά κτήρια, τις
γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούµε το κτήριο στο οποίο
έγινε η περίφηµη «∆ίκη της Νυρεµβέργης». Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουµε
στη φηµισµένη αγορά της πόλης. Αργά το απόγευµα µεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

4η ηµέρα: Νυρεµβέργη - Βαµβέργη (Μπάµπεργκ)
Μετά το πρόγευµα, αναχώρηση για το Μπάµπεργκ για να θαυµάσουµε τα
αξιόλογα κτίρια της πόλης όπως είναι ο καθεδρικός ναός, ένας από τους
µεγαλύτερους ροµανικού ρυθµού στη Γερµανία που κτίσθηκε περί τον 10ο αιώνα
µέχρι τον 13ο αιώνα, το παλαιό δηµαρχείο και το παλαιό Ανάκτορο, το νέο
Ανάκτορο, καθώς και το γραφικό πύργο Άλτενµπουργκ του 10ου αιώνα. Αργά το
απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση

5η ηµέρα: Νυρεµβέργη - Βύρτσµπουργκ - Ρότενµπουργκ
οµπ ντερ Τάουµπερ - Χαϊδελβέργη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το µεσαιωνικό Βύρτσµπουργκ στον
ποταµό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο
σηµαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον
µεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό ∆ηµαρχείο, τη γέφυρα
µε τα αγάλµατα στον ποταµό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενµπεργκ, το κάστροέδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το γραφικό
Ρότενµπουργκ οµπ ντερ Τάουµπερ, µία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές
πόλεις στον Ροµαντικό ∆ρόµο της Νότιας Γερµανίας και προσφιλή τουριστικό
προορισµό. αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη όπου θα έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε στο πεζοδροµηµένο ιστορικό της κέντρο µε τις πολύβουες
πλατείες τις υπαίθριες αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, όπως των
Ιησουϊτών, και του Αγίου Πνεύµατος και κτίρια µε Μπαρόκ αρχιτεκτονική. Αργά
το απόγευµα µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

6η ηµέρα: Χαϊδελβέργη - Κρουαζίερα Ρήνου
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήµερα θα κάνουµε την κρουαζιέρα στο Ρήνο ( εισιτήρια
εξ ιδίων) . ∆ιανύουµε µε το πλοίο το ωραιότερο µέρος της διαδροµής του Ρήνου,
όπου ο ταξιδιώτης µαγεύεται από την άγρια οµορφιά των απόκρηµνων οχθών µε
τα «γαντζωµένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ροµαντικά χωριά, τους
κλιµακωτούς αµπελώνες και τη θέα του βράχου του Λορελάι. Επιστροφή το
απόγευµα στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.

7η ηµέρα: Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Φρανκφούρτη και σύντοµη
πανοραµική περιήγηση. Χρόνος ελεύθερος για shopping, και στη συνέχεια
µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφή µας.
Περιλαµβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται:
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων.
Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.
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Καλοκαίρι

31ΙΟΥΛΙΟΥ
2017

Hotel Novotel
Nuernberg
Messezentrum 3*
| Leonardo Hotel
Heidelberg-Walldorf 4*
| Super 8 Munich City
West 3*

Πρωινό

639

689

290

+215

Aegean
Airlines
εγγυηµένες
θέσεις
Αθήνα-Μόναχο
08:35-10:15
ΦρανκφούρτηΑθήνα
18:00-21:55
*Περιλαµβάνει
8kg
χειραποσκευή
και βαλίτσα
23kg ανά άτοµο.
*Check Point
και φόρος
Γερµανίας 20 €
Φόροι &
Επίναυλοι: 150
€

Καλοκαίρι

07ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Υ
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Hotel Novotel
Nuernberg
Messezentrum 3*
| Leonardo Hotel
Heidelberg-Walldorf 4*
| Super 8 Munich City
West 3*

Πρωινό

639

689

290

+215

Aegean
Airlines
εγγυηµένες
θέσεις
Αθήνα-Μόναχο
08:35-10:15
ΦρανκφούρτηΑθήνα
18:00-21:55
*Περιλαµβάνει
8kg
χειραποσκευή
και βαλίτσα
23kg ανά άτοµο.
*Check Point
και φόρος
Γερµανίας 20 €
Φόροι &
Επίναυλοι: 150
€

Καλοκαίρι

14ΑΥΓΟΥΣΤΟ
Υ
2017

Hotel Novotel
Nuernberg
Messezentrum 3*
| Leonardo Hotel
Heidelberg-Walldorf 4*
| Super 8 Munich City
West 3*

Πρωινό

639

689

290

+215

Aegean
Airlines
εγγυηµένες
θέσεις
Αθήνα-Μόναχο
08:35-10:15
ΦρανκφούρτηΑθήνα
18:00-21:55
*Περιλαµβάνει
8kg
χειραποσκευή
και βαλίτσα
23kg ανά άτοµο.
*Check Point
και φόρος
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