Πανόραμα Βαυαρίας - Τυρολέζικες Άλπεις
Αεροπορικώς 6 ημέρες

1η Μέρα | Πτήση για Μόναχο.
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη πρωτεύουσα της Βαυαρίας το Μόναχο.
Επιβίβαση στο λεωφορείο μας και θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας από την κεντρική πλατεία
Μαριενπλατς με το παλαιό δημαρχείο, το επιβλητικό νέο δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον
κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου
Πέτρου, η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα διασχίσουμε την Βικτουαλιενμαρκτ, μία
ανοιχτή αγορά εδώδιμων ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε στην εκκλησία του
Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, ένα από τα αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ
και σπίτι των αδελφών Ασσαμ, την εκκλησία Αγίου Μιχαήλ και αμέσως μετά στον καθεδρικό ναό
της Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 μέτρων! Προχωράμε στην
Προμεναντεπλατς και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος (Salvatorkirche) ο οποίος το 1828
παρεχωρήθη από το βασιλιά Λουδοβίκο Α΄στον Ελληνισμό της πόλεως. Ακολουθεί η
Τεατινερστρασσε (πεζόδρομος με καταστήματα) και η Οντεονσπλατς, συνεχίζουμε στη
Ρεσιντεντςστρασσε και την πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της Βαυαρίας, εδώ
βρίσκεται η κεντρική είσοδος του χειμερινού παλατιού (ρεσιντέντς) και του νεοκλασικού ρυθμού
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχαους, 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. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου
ξεκινήσαμε. Ελεύθερο χρόνος για να απολαύσετε τον περίπατό σας στους δρόμους της πόλης και
στη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης. Στη συνέχεια τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το
βράδυ σας προτείνουμε επίσκεψη σε παραδοσιακή μπυραρία για να δοκιμάσετε ψητά λουκάνικα
και μπύρα.
2η Μέρα | Μόναχο – Νυρεμβέργη.
Πρωινό και αναχώρηση για την πανέμορφη Νυρεμβέργη. Άφιξη και περιήγηση της πόλης που
συνέδεσε το όνομα της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας και πατρίδα του ζωγράφου της
Αναγέννησης, Άλμπρεχτ Ντύρερ. Κατά την περιήγηση στην πόλη με το εντυπωσιακό ιστορικό

κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, με τα μεσαιωνικά κτίρια και τα οχυρωματικά έργα που
την περιβάλλουν, θα γνωρίσουμε το κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β΄
Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό.
Η Ostermarkt είναι η πρώτη μεγάλη καλοκαιρινή αγορά, και διαθέτει μακρά παράδοση. Στους
περίπου 80 πάγκους της θα μπορέσετε να βρείτε σουβενίρ, είδη κεραμικής, ξύλινα είδη οικιακής
χρήσης, βιβλία, κλωστοϋφαντουργικά προϊόντα, & παραδοσιακά γερμανικά γλυκά, κρασί &
βέβαια άφθονη μπύρα & λουκάνικα Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα επιστροφή στο
Μόναχο.
3η Μέρα | Μόναχο - Ομπεραμεργκάου - Κάστρο Νοϊσβανστάϊν – Ίνσμπρουκ- Σάλτσμπουργκ
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το Όμπεραμεργκάου, ένα χωριό όχι ιδιαίτερα μεγάλο,
αλλά παγκοσμίως ξακουστό για τις θεατρικές αναπαραστάσεις με τα Πάθη του Χριστού.
Επόμενος σταθμός το περίφημο κάστρο Neuschwanstein , ένα σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε
ένα τοπίο μοναδικό και θεωρείτε το πιο πολυφωτογραφημένο κάστρο στο κόσμο. Θα μάθουμε
την ιστορία του και θα συνεχίσουμε για την πόλη κόσμημα των Αψβούργων, το Ίνσμπουργκ. Θα
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας στην 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. θα επισκεφτούμε
την επονομαζόμενη "Ρομαντική Οδό" (RomantischenStrasse). Στη συνέχεια ελεύθερος χρόνος
στο ιστορικό κέντρο για γεύμα και καφέ. Το απόγευμα αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
4η Μέρα | Σάλτσμπουργκ -Λίμνες Σάλτσκαμεργκουτ
Πρωινό και αναχώρηση για τις μοναδικές Λίμνες Salzkammergut. Θα επισκεφθούμε το Gmunden
στις όχθες της λίμνης Traunsee, θα περάσουμε μπροστά από τη Λίμνη Attersee και θα
καταλήξουμε στη κοσμοπολίτικη κωμόπολη Mondsee, στις όχθες της οποίας θα έχουμε την
ευκαιρία να θαυμάσουμε την ομώνυμη λίμνη και το μοναδικό τοπίο. Επιστέφουμε στο
Σάλτσμπουρκ , που το όνομά του σημαίνει ‘’ Κάστρο του αλατιού ΄΄ και θα απολαύσουμε
περιπατητική ξενάγηση στην ωραιότερη ¨μικρή¨ πόλη της Αυστρίας. Θα επισκεφτούμε το παλάτι
Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον υπέροχο Καθεδρικό ναό, το αβαείο του Αγίου
Πέτρου, την μικρή όπερα, το σπίτι – μουσείο του Μότσαρτ και φυσικά την οδό Γκετράιντεγκάσσε , με τα καλοδιατηρημένα αρχοντικά, τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες, όπως
επίσης καθολικές εκκλησίες απαράμιλλης ομορφιάς, το ποτάμι Ζάλτσαχ με τα κομψά του γεφύρια,
το κάστρο, τις κατακόμβες, τον παραδοσιακό νερόμυλο με το φούρνο του, ηγεμονικές και
επισκοπικές κατοικίες, κτίρια μουσικών θεσμών, αφιερώσεις στον αυστριακό διευθυντή
ορχήστρας Χέρμπερτ φον Κάραγιαν (1908-1989), πλατείες με πάγκους και παζάρια κ.ά. Στη
συνέχεια ελεύθερο χρόνο στο ιστορικό κέντρο με τα δεκάδες καφέ και εστιατόρια. Σας
προτείνουμε να ανεβείτε στο Κάστρο του «Αλατιού», όπως λέγεται στα γερμανικά, απ’ όπου θα
έχετε μία υπέροχη πανοραμική θέα της πόλης.
5η Μέρα |Σάλτσμπουργκ -Κιτσμπύχελ- Bad Gastein (προαιρετική εκδρομή)
Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το πιο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο του Τυρόλου, το
Κίτσμπύχελ. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, χτισμένο αμφιθεατρικά ,ε σπίτια χτισμένα σε
τυπική τυρολέζικη αρχιτεκτονική και προσόψεις με έντονα χρώματα, σκεπές σε αυστηρό
τυρολέζικο στυλ και ξύλινα μπαλκόνια. Επόμενη επίσκεψη το Bad Gastein. Χτισμένο
α,φιθεατρικά στην άκρη της ομώνυμης κοιλάδας, αποτελεί εδώ και πολλά χρόνια τόπο αναψυχής
και ξεκούρασης για τους αριστοκράτες. Θα κάνουμε μια μικρή περιήγηση με τον αρχηγό και θα
υπάρχει χρόνος για βόλτα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
6η Μέρα | Σάλτσμπουργκ- Μόναχο - Allianz Arena - Μουσείο BMW - Θεσσαλονίκη.
Πρωινό και προαιρετική αναχώρηση για το Μόναχο και το εκπληκτικό γήπεδο Allianz Arena. Θα
ενημερωθούμε τι κάνει το πιο όμορφο γήπεδο ποδοσφαίρου στον κόσμο. Στην περιήγησή μας, θα
μεταφερθούμε μπροστά και στα παρασκήνια αυτής της εξαιρετικής αρένας. Ζήστε την
ατμόσφαιρα, από την οπτική γωνία των παικτών καθώς περπατάτε στο τούνελ και μαθαίνετε τις
συναρπαστικές λεπτομέρειες πίσω από τη μοναδική κατασκευή του σταδίου. Αυτό και τόσα άλλα

highlights σας περιμένουν! Μετά την περιοδεία, θα βυθιστείτε στον κόσμο του πιο επιτυχημένου
κλαμπ της Γερμανίας Μουσείο FC Bayern. Στο μεγαλύτερο μουσείο συλλόγων της Γερμανίας, οι
επισκέπτες ξεκινούν ένα ταξίδι στο χρόνο, από την ίδρυση της Μπάγερν Μονάχου το 1900 έως τη
σημερινή της επιτυχία. Αμέτρητα τρόπαια, εκπληκτικά εκθέματα και πρωτοποριακή τεχνολογία
μέσων συνδυάζονται για να δημιουργήσουν έναν εντυπωσιακό συνδυασμό πληροφοριών,
συναισθημάτων και αλληλεπίδρασης στο Μουσείο FC Bayern. Στη συνέχεια , επίσκεψη στο
μουσείο της BMW, δίπλα στα κεντρικά γραφεία του BMW Group στο Μόναχο, προσφέρει σε
κάθε επισκέπτη μία αληθινά πρωτοποριακή σύνθεση αρχιτεκτονικής, εκθεσιακών τεχνών και
μέσων επικοινωνίας. Η έμφαση, όπως είναι φυσικό, δίδεται στα 125 πρωτότυπα εκθέματα, στους
25 εκθεσιακούς χώρους, σε διάφορες ιστορικές φάσεις εξέλιξης που παρουσιάζουν το δυναμισμό
και καινοτομική δύναμη της μάρκας σε μία ιστορία 90 και πλέον χρόνων. Μετά την
επαναλειτουργία του, το Μουσείο BMW περιμένει 400.000 επισκέπτες το χρόνο. Το μεσημέρι
επιστροφή στο κέντρο της πόλης για γεύμα καφέ. Χρόνος και για τις τελευταίες σας αγορές, μέχρι
την ώρα αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Επιβίβαση και επιστροφή αργά το βράδυ.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.
Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με Aegean.
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο.
Πέντε (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον αναλυτικό
μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
ΦΠΑ.
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€.
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά.

Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 15€.
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με σκοπό να
σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην εκδρομή.
Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα ακόλουθα:





Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης
Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας, διαμονής
και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :
















Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας
από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας , όλα τα
απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα , πιστοποιητικά
εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο πιο κοντά
στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν να υπολογίσετε το
κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε δεδομένα ,καθώς το
κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και Σερβία. Συμβουλευτείτε τους
παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για
δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για προμήθειες
τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις καιρικές
συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται
εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του
προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια πρόταση και
δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την
πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια των
οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και τουαλέτα. Τα
σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο. Δυστυχώς η ποιότητά τους
δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50 λεπτά από τις καθαρίστριες στις
τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν είναι
δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά

