Διάρκεια : 4,5 ημέρες
Αναχώρηση : 5/4 & 25/5

ΒΑΥΑΡΙΑ - ΑΥΣΤΡΙΑ

Μόναχο - Σάλτσμπουργκ- Κάστρα Βαυαρίας –Ομπεραμμεργκάου
Κίτζμπουελ
Μόναχο: Η καρδιά της Βαυαρίας. Πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της Βαυαρίας,
βρίσκεται στο νότο της Γερμανίας, είναι η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της, και είναι χτισμένη
στις όχθες του ποταμού Ιζαρ. Σημαντικό οικονομικό, αλλά και πολιτιστικό κέντρο της
χώρας. Φιλοξενεί μεγάλες βιομηχανίες υψηλής τεχνολογίας, αλλά και σπουδαία έργα
πολιτισμού. Τα αριστουργήματα που δημιουργήθηκαν εδώ την εποχή του μπαρόκ και του
ροκοκό είναι ισάξια των αντίστοιχων ιταλικών και γαλλικών. Επιπλέον, τον 19ο αιώνα η
πόλη συνέχισε να αναπτύσσεται, σύμφωνα με το πνεύμα του νεοκλασικισμού,
κερδίζοντας την προσωνυμία «Αθήνα του Ιζαρ», ενώ στα τέλη του ίδιου αιώνα η
Ακαδημία Καλών Τεχνών του Μονάχου συγκαταλεγόταν στις καλύτερες της Ευρώπης.
Πάνω από όλα όμως, το Μόναχο θα σας διδάξει τι σημαίνει ποιότητα ζωής: πεζόδρομοι για
ατέλειωτες βόλτες, πανέμορφα πάρκα, δρόμοι πλημμυρισμένοι από ποδήλατα,
λειτουργική ρυμοτομία, άρτιες υποδομές, καθαρή ατμόσφαιρα αλλά και διοργανώσεις
πολιτιστικών εκδηλώσεων. Μόνο τυχαίο δεν μπορεί να χαρακτηριστεί το γεγονός ότι η
πρωτεύουσα της Βαυαρίας συγκαταλέγεται στις δημοφιλέστερες γερμανικές πόλεις - ένας
στους τρεις Γερμανούς την επιλέγει ή την επιθυμεί ως μόνιμο τόπο κατοικίας.
Tips μην παραλείψετε:
 να επισκεφθείτε τις Ιστορικές μπυραρίες «Hofbraeuhaus» και «Augustiner»
 να επισκεφθείτε το Ολυμπιακό πάρκο
 να δοκιμάσετε τοπικά προϊόντα στη Viktualienmarkt
 να επισκεφθείτε το Μουσείο της BMW & το Deutsches Museum
 να περπατήσετε & να απολαύσετε τη μπύρα σας στους Αγγλικούς κήπους
 να επισκεφθείτε την μποέμ συνοικία Schwabing
 shopping στην αριστοκρατική λεωφόρο Maximilianstrasse
 να περπατήσετε στην κεντρική πλατεία με το επιβλητικό Δημαρχείο
 να παρακολουθήσετε μια παράσταση «Rathaus-Glockenspiel»
 να απολαύσετε τον καφέ σας στο φημισμένο café «Bucherer» στην πλατεία Max
Joseph Platz
 να δοκιμάσετε τα υπέροχα γλυκά στα ζαχαροπλαστεία Rischart
 να περπατήσετε στην Odeonsplatz με τα λιοντάρια και να θαυμάσετε τα
εντυπωσιακά κτίρια
 να ανεβείτε στο Olympic Tower, η θέα του θα σας εντυπωσιάσει






να επισκεφθείτε το γήπεδο της FC Bayern και της TSV 1860 Munich, Allianz Arena
να επισκεφθείτε το Μουσείο της πόλης
να επισκεφθείτε το Lenbachhaus (για τους λάτρεις της ζωγραφικής)
να επισκεφθείτε το μικρό Spielzeugmuseum (Μουσείο Παιχνιδιών), με ιδιαίτερες
συλλογές παιχνιδιών

Πρόγραμμα εκδρομής
1η ημέρα: Αθήνα - Μόναχο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη πρωτεύουσα της Βαυαρίας,
το Μόναχο, μια μοντέρνα διεθνή πόλη με καρδιά και μακρά παράδοση. Άφιξη και
απευθείας ξενάγηση της πόλης, ξεκινώντας με το νέο ποδοσφαιρικό γήπεδο του Μονάχου
Allianz Arena, το Ολυμπιακό κέντρο όπου έλαβαν χώρα οι Ολυμπιακοί αγώνες του 1972,
το Μουσείο της BMW, την 'Όπερα, το Πανεπιστήμιο, την Αψίδα της Νίκης λίγο πριν
καταλήξουμε στο ξενοδοχείο. Κατόπιν περιπατητικά, θα δούμε την πλατεία του Καρόλου
Stachus, την εκκλησία του Αγ. Μιχαήλ, τον Καθεδρικό ναό αφιερωμένο στην Παρθένο
Μαρία, την Frauenkirche, την εντυπωσιακή κεντρική πλατεία Marienplatz με το
νεογοτθικό Δημαρχείο να δεσπόζει στην καρδιά της. Εν συνεχεία, θα δούμε τη
μεγαλύτερη υπαίθρια αγορά εδώδιμων προϊόντων από όλο τον κόσμο, την
Viktualienmarkt και ολοκληρώνουμε με τα χειμερινά ανάκτορα της οικογένειας
Βίτελσμπαχ, το Residenz με τους ξεχωριστούς κήπους και την πλατεία με τα αγάλματα
των 2 λιονταριών να δεσπόζουν, που αποτελούν το σύμβολο της Βαυαρίας. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο & για το βράδυ επιλέξτε να επισκεφτείτε μια από τις πιο φημισμένες
Μπυραρίες «Hofbräuhaus» με την υπέροχη μπύρα, θαυμάσιους μεζέδες και ζωντανή
μουσική από ντόπιους μουσικούς ντυμένους με παραδοσιακή Βαυαρική ενδυμασία.
2η ημέρα: Αλπική Μαγεία- Κίτζμπουελ - Σάλτσμπουργκ (με λεωφορείο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την πόλη που γεννήθηκε ο μεγάλος μουσουργός Μότσαρτ
και γυρίστηκε η «Μελωδία της Ευτυχίας», το Σάλτσμπουργκ. Παραμυθένιο σκηνικό,
μουσεία γεμάτα ιστορία, επιβλητικές όπερες, πολυτελή παλάτια, περίτεχνη αρχιτεκτονική
που παίζει μεταξύ μπαρόκ και Αναγέννησης είναι στοιχεία που σίγουρα θα μας
εντυπωσιάσουν στη πόλη αυτή. 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. Το
απόγευμα κατά την διαδρομή επιστροφής, θα σταματήσουμε στο περίφημο Κίτζμπουελ,
γνωστό από το περίφημο χιονοδρομικό του κέντρο, ένα παραμυθένιο χωριό στη καρδιά
των Αυστριακών Άλπεων. Γραφικό τυρολέζικο σκηνικό, πέτρινα δρομάκια και πολύχρωμα
σαλέ, σε συνδυασμό το υπέροχο φωτισμό, συνθέτουν μια μαγική εικόνα.
3η ημέρα: Μόναχο–Νυρεμβέργη (με τρένο)
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή στη Νυρεμβέργη , μια πόλη όνειρο
μας περιμένει να την ανακαλύψουμε. Το επιβλητικό κάστρο, οι γοτθικοί ναοί και τα
μεσαιωνικά κτίρια, συνθέτουν μία εικόνα βγαλμένη από μια άλλη εποχή. Το ιστορικό της
κέντρο, είναι ασύγκριτης ομορφιάς και συνδυάζει το κλασσικό με το μοντέρνο αρμονικά.
Επισκεφθείτε ένα από τα υπέροχα καφέ που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ
η τα καταπληκτικά εστιατόρια για όλα τα γούστα, που είναι διάσπαρτα σε όλη την παλιά
πόλη. Επιστροφή στο Μόναχο αργά το βράδυ.

4η ημέρα: Μόναχο-Κάστρα Βαυαρίας (με λεωφορείο)
Πρόγευμα και ημέρα ελεύθερη. Για τους λάτρεις της φύσης και της μεσαιωνικής Ιστορίας,
σας προσφέρουμε μια εκδρομή στα Κάστρα της Βαυαρίας. Αναχωρώντας από το Μόναχο
και μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο εκπληκτικό παλάτι του
Λουδοβίκου του Β’, το Νόισβανστάιν όπου και θα περιηγηθούμε. Στη συνέχεια θα
συναντήσουμε την υπέροχη Βαυαρική Πόλη το Όμπεραμεργκαου με τα ζωγραφισμένα
σπίτια και το ιδιαίτερο Βαυαρικό χρώμα. Χρόνος ελεύθερος και αργά το απόγευμα ,
επιστροφή στο Μόναχο.

5η ημέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μονάχου για τη πτήση της επιστροφής με
τις καλύτερες των εντυπώσεων από τις εικόνες του ταξιδιού μας.
Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:
Παιδικό

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

GERMANIA 3*

€ 429

€ 559

€ 379

EUROPA 4* SUP

€ 499

€ 679

€ 429

GERMANIA 3*

€ 389

€ 499

€ 319

NOVOTEL CITY 4*

€ 499

€ 649

€ 399

(2-12 ετών)

5-9/4/2018

25-28/5/2018

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μόναχο –Αθήνα με Aegean Airlines & Lufthansa
 Διαμονή σε κεντρικά ξενοδοχεία 3*, 4* της επιλογής σας
με μπουφέ πρωινό
καθημερινά
 Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο – ξενοδοχείο στο Μόναχο
 Ξενάγηση της πόλης του Μονάχου
 Περιπατητική ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο της πόλης
 Ολοήμερη εκδρομή στη Νυρεμβέργη με τρένο και έλληνα ξεναγό-συνοδό από
το Μόναχο (τα εισιτήρια τρένου συμπεριλαμβάνονται)
 Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ και το Κιτζμπούελ
 Ολοήμερη εκδρομή στα Κάστρα Βαυαρίας & το Ομπεραμμεργκάου
 Ξενάγηση στο παλάτι Νόισβανστάιν (εξασφαλισμένη είσοδος)
 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 Συνοδός στον τόπο προορισμού
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων (180 €)
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, αχθοφορικά,φιλοδωρήματα.

 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
περιλαμβανόμενα.

και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα

Σημείωση:
 Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του,
χωρίς παραλείψεις.
 Λόγω της υψηλής περιόδου θα πρέπει αμέσως με την κράτησή σας και εφόσον
επιθυμείτε, να δηλώσετε την συμμετοχή σας για την είσοδο στο Παλάτι
Νόισβανστάιν. Η πληρωμή θα γίνει στο Μόναχο (είσοδος 13 € το άτομο).Το
γραφείο μας έχει προκρατήσει τα εισιτήρια εισόδου στο εν λόγω κάστρο για τις 8/4
& 28/5
 Για την εκδρομή 25-28/5 απαλείφεται η τελευταία ημέρα

Πτήσεις με Aegean Airlines 5-9/4/2018 :
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ

A3 802

08:35

10:15

ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ

A3 803

11:15

14:45

Πτήσεις με Lufthansa 25-28/5/2018 :
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ

LH 1755

06:05

07:35

ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ

LH 1754

19:15

22:35

