
 

 

Μόναχο – Βαυαρία 
Μόναχο – Όμπεραμεργκάου – Κάστρο Νοϊσβανστάιν – Νυρεμβέργη - Μπερχτεσγκάντεν-

Λίμνη Κένιγκζε-Σάλτσμπουργκ - Ρέγκενσμπουργκ 

5 μέρες 
 

1η μέρα: Αθήνα-Μόναχο (ξενάγηση)  
Πρωινή πτήση για το Μόναχο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο & ξενάγηση. Θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την 

Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το 

ανάκτορο Ρέζιντεντς και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην 

πλατεία του Νεογοτθικού δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Ελεύθερος χρόνος. 

 

2η μέρα: Όμπεραμεργκάου – Κάστρο Νοϊσβανστάιν  
Μετά το πρωινό μας θα αναχωρήσουμε για το Ομπεραμεργκάου. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, 

διάσημο για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους σπίτια και το έθιμο της αναπαράστασης των 

«Παθών» κάθε 10 χρόνια. Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο Νοϊσβανστάιν. Είναι ίσως το 

ωραιότερο κάστρο του κόσμου και βρίσκεται πάνω από το χωριό Hohenschwangau, στη νοτιοδυτική 

Βαυαρία. Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές των Άλπεων και είναι πραγματικά σαν να βγήκε από 

παραμύθι! Επιστροφή στο Μόναχο. 

 

3η μέρα: Νυρεμβέργη 
Πρωινό και αναχώρηση για τη Νυρεμβέργη. Ακολουθεί ξενάγηση στην παλιά πόλη, μια πραγματική… 

χρονομηχανή! Το επιβλητικό κάστρο, τα παραδοσιακά κτίρια, οι Γοτθικοί ναοί και οι όμορφες γέφυρες του 

ποταμού Pegnitz μεταφέρουν τον επισκέπτη αιώνες πίσω. Αναγεννησιακές κατοικίες, Μεσαιωνικά κάστρα 

και πέτρινα τείχη, λιθόστρωτα σοκάκια, Νεογοτθικές εκκλησίες, γραφικές πλατείες και σιντριβάνια 

συνθέτουν ένα παραμυθένιο σκηνικό! Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.  

 

4η μερα: Μπερχτεσγκάντεν-Λίμνη Κένιγκζε-Σάλτσμπουργκ 
Πρωινό και αναχώρηση για το Μπερχτεσγκάντεν, ένα δήμο στις Βαυαρικές Άλπεις. Βρίσκεται στα νότια της 

επαρχίας Berchtesgadener Land στη Βαυαρία, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία, περίπου 30χλμ. νότια 

του Σάλτσμπουργκ. Η πρώτη ιστορική αναφορά του Μπερχτεσγκάντεν χρονολογείται στο 1102, ενώ 

παρουσιάζεται ως μια περιοχή με πλούσια κοιτάσματα άλατος. Λιγότερα από 6 χιλιόμετρα από το 

Μπερχτεσγκάντεν βρίσκεται η λίμνη Κένιγκζε (Königssee), που διεκδικεί τον τίτλο της καθαρότερης λίμνης 

της Γερμανίας. Με μέγιστο βάθος που φτάνει τα 190 μέτρα, εκτείνεται σε μήκος 7,7χλμ., στο πλατύτερο 

τμήμα της έχει εύρος 1,7χλμ. και περιβάλλεται από βουνά που ξεπερνούν τα 2.700μ., σε ένα Αλπικό «κάδρο» 

που μοιάζει ανέγγιχτο απ’ τα δράματα του έξω κόσμου. Θεωρείται η πιο καθαρή λίμνη της Γερμανίας και 

για να διατηρηθεί έτσι ακόμα και τα βαρκάκια που κάνουν το τουρ είναι ηλεκτρικά. Θα απολαύσουμε μια 

μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη (προαιρετικά). Συνεχίζουμε για το Σάλτσμπουργκ. Στην περιήγησή μας θα 

περάσουμε από τους κήπους του ανακτόρου Mίραμπελ και τον ποταμό Salzach. Διασχίζοντας τα 

ατμοσφαιρικά σοκάκια της πόλης θα δούμε το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό ναό και το 

Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού 

κέντρου, με τις Μεσαιωνικές καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο 

Μόναχο. 

 

5η μέρα: Ρέγκενσμπουργκ – Αθήνα   
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην «καρδιά» της Βαυαρίας, στο 

βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από 

τους Ρωμαίους, αποτελούσε από τον Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό 

και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά Μεσαιωνικά κτίρια με 

χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα 

μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 

 

 

 

 



 

 

Αναχωρήσεις 

 

 05/04, 27/04/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 4* 

Δίκλινο 495 €* 

Επιβ. Μονόκλινου 150 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 415 €  

Φόροι Αεροδρομίων 150 €  

. * Η Τιμή αφορά κρατήσεις για κρατήσεις έως 30 μέρες πριν την αναχώρηση και για 

περιορισμένο αριθμό θέσεων – μετά επιβάρυνση 50 € το άτομο 

 

Περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Μόναχο-Αθήνα με Lufthansa  

 Διανυκτερεύσεως  σε ξενοδοχείο 4* 

 Πρωινό από μπουφέ καθημερινά   

 Μετακινήσεις, Ξεναγήσεις, Εκδρομές, περιηγήσεις με ασφαλή πούλμαν, όπως αναφέρονται  

 Τοπικός ξεναγός κατά την διάρκεια των ξεναγήσεων  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική ασφάλιση έως 75 ετών  

 Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίου και επίναυλος καυσίμων 150€ 

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία  
Munich : Hotel Courtyard by Marriott Munich City Center 4* or similar 

 

 

Ενδεικτικές Πτήσεις  

Ημ/νια Από Προς Πτήσεις  Πτήση 
05/04 Αθήνα Μόναχο 06.05 07.35 LH 1755 

09/04 Μόναχο Αθήνα 19.05 22.30 LH 1754 

 
27/04 Αθήνα Μόναχο 06.05 07.35 LH 1755 

01/05 Μόναχο Αθήνα 19.05 22.30 LH 1754 

 
 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραληφθεί καμία από 

τις υπηρεσίες. 

 Το τελικό πρόγραμμα θα δίνεται με το ενημερωτικό 3 ημέρες πριν την αναχώρηση.  

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη (extra bed – ράντζο). 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη. 

Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν.  Τα 

παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  

 Στα ξενοδοχεία μπορεί να ζητηθεί πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο 

επιστρέφεται με το check out. 
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