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ΒΑΥΑΡΙΑ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ
Μόναχο-Σάλτσμπουργκ-Νυρεμβέργη-Κάστρα Βαυαρίας –Ιννσμπρουκ- ΖέεφελντSwarofski Κρυστάλλινος κόσμος
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.
Σάλτσμπουργκ: Η πόλη του μεγάλου μουσουργού Μότσαρτ μας μαγεύει, με την
μεγαλοπρέπεια και την γραφικότητά της. Κάθε γωνιά της συνδυάζει την αύρα του
μεσαίωνα με την ζωντάνια του σήμερα, συνοδευόμενα με μουσικές και τοπικό χρώμα.
Σίγουρα θα σας μαγέψει.
Νυρεμβέργη: Η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Βαυαρίας είναι κόμβος και εμπορικό
κέντρο της Γερμανίας από την εποχή του Αυτοκράτορα Φρειδερίκου του Β’. Το ιστορικό
της κέντρο είναι ασύγκριτης ομορφιάς, με το κάστρο της πόλης να δεσπόζει. Αμέτρητα
εμπορικά καταστήματα, καφέ και εστιατόρια περιμένουν καθημερινά τους χιλιάδες
τουρίστες που την επισκέπτονται.
Ιννσμπρουκ: Πρωτεύουσα του ομοσπονδιακού κρατιδίου του Τιρόλο και διεθνώς
διάσημο κέντρο χειμερινού τουρισμού. Μια πόλη χτισμένη στην καρδιά των Άλπεων, στην
συμβολή των ποταμών Ζιλ και Ινν. Το όνομά της μεταφράζεται ‹‹γέφυρα πάνω στον
ποταμό Ινν››. Η πόλη γειτνιάζει με πολλά χιονοδρομικά κέντρα.

Πρόγραμμα εκδρομής
1η ημέρα: Αθήνα - Μόναχο – Πανοραμική ξενάγηση & Περιπατητική ξενάγηση
στο Ιστορικό κέντρο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος & πτήση για τη πρωτεύουσα της Βαυαρίας,
το Μόναχο μια μοντέρνα διεθνής 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 κα. Μεταφορά
στο ξενοδοχείο και εναπόθεση των αποσκευών. 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 Αποτελώντας σύμβολο της Βαυαρίας. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο & για το βράδυ επιλέξτε να επισκεφθείτε κάποια από τις πιο φημισμένες
Μπυραρίες, όπως η «Hofbräuhaus» με την υπέροχη μπύρα, θαυμάσιους μεζέδες και
ζωντανή μουσική από ντόπιους μουσικούς ντυμένους με παραδοσιακή Βαυαρική
ενδυμασία η την ‹‹Augustiner›› με την καταπληκτική αυλή στην Arnulfstrasse.
2η 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.
3η ημέρα: Μόναχο – Σάλτσμπουργκ - Ιννσμπρουκ
Πρόγευμα και αναχώρηση για 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 σπίτιμουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντε-γκάσσε, με τα καλοδιατηρημένα
αρχοντικά, τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες κα. Αργά το απόγευμα θα
μεταβούμε στο γραφικότατο Ιννσμπρουκ.
4η μέρα: Ιννσμπρουκ ξενάγηση – Swarofski Κρυστάλλινος κόσμος - Ζέεφελντ
Μετά το πρόγευμα, θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην πρωτεύουσα του Τιρόλο , το
Ίννσμπρουκ, την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και
ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική
λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Ελεύθερος
χρόνος και στη συνέχεια μόλις λίγα χιλιόμετρα από την πόλη του Ίννσμπρουκ θα
επισκεφθούμε το εργοστάσιο Σβαρόφσκι, όπου θα απολαύσουμε ένα υπέροχο show με
θέμα τον κρυστάλλινο κόσμο. Επόμενη στάση μας το Παραμυθένιο Τιρολέζικο θέρετρο
Ζέεφελντ,στην καρδιά των Άλπεων, το οποίο μας γοητεύει όλες τις εποχές του χρόνου.
Περικυκλωμένο από πυκνά αδιαπέραστα δάση με κωνοφόρα δέντρα, μας προσφέρει

απόλαυση και χαλάρωση στη πανέμορφη φύση. Επίσης μπορείτε να γευματίσετε,
δοκιμάζοντας αυθεντική τιρολέζικη κουζίνα. Επιστροφή στο Ιννσμπρουκ.
5η μέρα: Μόναχο-Κάστρα Βαυαρίας – Πτήση για την Αθήνα
Πρόγευμα και μέσω μιας καταπληκτικής διαδρομής θα φθάσουμε στο μοναδικής ομορφιάς
παλάτι του Λουδοβίκου του Β’, το Νόισβανστάιν όπου και θα περιηγηθούμε. Το παλάτι
έχει εμπνεύσει την Ντίσνεϊ με το Κάστρο της ωραίας Κοιμωμένης. Πρόκειται για ένα από
τα διασημότερα αξιοθέατα παγκοσμίως. Η επισκεψιμότητά του φθάνει το 1.000.000
τουρίστες το χρόνο Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του Μονάχου για
την πτήση στη Αθήνα.

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο:

5 ημέρες

Ξενοδοχεία

2κλινο

1κλινο

GERMANIA MUNICH 3*
η παρόμοιο
&
ALPHOTEL INNSBRUCK 4*
η παρόμοιο

€ 595

€ 759

Παιδικό

(2-12 ετών)

€ 499

.
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μόναχο –Αθήνα με απευθείας πτήσεις της Lufthansa
 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Germania Munich 3* η παρόμοιο με μπουφέ
πρωινό
 2 διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Alphotel Innsbruck 4* η παρόμοιο με μπουφέ
πρωινό
 Ξενάγηση της πόλης του Μονάχου
 Περιπατητική ξενάγηση στο Ιστορικό κέντρο της πόλης
 Εκδρομή στη Νυρεμβέργη με τρένο και Έλληνα ξεναγό
 Εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ
 Ξενάγηση στο Ιννσμπρουκ
 Εκδρομή στο Ζέεφελντ και επίσκεψη στο Εργοστάσιο Swarofski
 Eκδρομή στα Κάστρα Βαυαρίας
 Ασφάλιση Αστικής Ευθύνης
 Αρχηγός - Ξεναγός στον τόπο προορισμού
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων (180 €)
 Είσοδοι σε μουσεία και αξιοθέατα, αχθοφορικά,φιλοδωρήματα.
 Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα
περιλαμβανόμενα.
Σημείωση: Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή
του, χωρίς παραλείψεις.
Πτήσεις με LUFTHANSA:
ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ
LH 1755
ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ
LH 1754

06:05
19:15

07:35
22:35

