
 

 
Γηάξθεηα: 8 εκέξεο 

Αλαρωξήζεηο: 03,17,31/07 & 07,12/08 

 

ΜΟΝΑΥΟ – ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΗ  

Ο Ρνκαληηθόο Γξόκνο  
 

Κάζηξν Νντζβαλζηάηλ - Γθάξκηο-Πάξηελθηξρεξλ- Αββαείν Δηηάι- Ρέγθελζκπνπξγθ- Βαιράια 
Ρόηηελκπνπξγθ- Βίξηζκπνπξγθ- Μπάκπεξγθ 

 
Από ηελ θνζκνπνιίηηθε Μεηξόπνιε ηεο Βαπαξίαο, ην Μόλαρν, ζην κεζαησληθό ηεο θόζκεκα, 

ηε Νπξεκβέξγε, κέζα από ηζηνξηθέο πόιεηο, νλεηξεκέλα θάζηξα, γξαθηθά ρσξηά θαη καγεπηηθέο 
δηαδξνκέο!!! Έλα ζπλαξπαζηηθό ηαμίδη πνπ παξαπέκπεη ζε ζθελέο από εηθνλνγξαθεκέλα 

παξακύζηα!!! 
 

     Πξόγξακκα εθδξνκήο  

1ε εκέξα: Αζήλα – Μόλαρν- Πεξηήγεζε 

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Μόλαρν. Άθημε ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο θαη 
πεξηπαηεηηθή πεξηήγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, όπνπ κεηαμύ άιισλ ζα επηζθεθζνύκε 
ηελ εληππσζηαθή  Marienplatz γηα λα απνιαύζνπκε, ην κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο παιηό 

Γεκαξρείν θαη λα αθεζνύκε γηα νξηζκέλα ιεπηά ζην επηβιεηηθό λέν Γεκαξρείν, κε ηηο 32 
πνιύρξσκεο θηγνύξεο πνπ θηλνύληαη ππό ηνπο ήρνπο 43 θακπαλώλ. Αξγόηεξα ζα 

επηζθεθζνύκε ηελ ππαίζξηα αγνξά ηξνθίκσλ Viktualienmarkt, ηνλ Καζεδξηθό Ναό, 
Frauenkirche, πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία θαη ζα ζαπκάζνπκε εμσηεξηθά ην παιάηη 
ηνπ Residenz. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Μόλαρν - Αββαείν Δηηάι - Γθάξκηο-Πάξηελθηξρεξλ - Κάζηξν Ννϊζβαλζηάηλ 

- Μόλαρν 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κηα ππέξνρε δηαδξνκή ζηηο Βαπαξηθέο Άιπεηο κε αξρηθό πξννξηζκό ην 
παλέκνξθν Αββαείν ηνπ Δηηάι (Ettal), γηα λα επηζθεθζνύκε ην νκώλπκν κνλαζηήξη ησλ 

Βελεδηθηίλσλ κνλαρώλ κε ηνλ πινύζην Baroque δηάθνζκν. πλερίδνπκε γηα ηελ παλέκνξθε 
θσκόπνιε Γθάξκηο-Πάξηελθηξρελ (Garmisch-Partenkirchen), έλα από ην δεκνθηιέζηεξα 

ζέξεηξα ηεο Γεξκαλίαο θαη έλα από ηα γλσζηόηεξα ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο Δπξώπεο. Δδώ 
θηινμελήζεθαλ ην 1936 νη Χεηκεξηλνί Οιπκπηαθνί Αγώλεο, πνπ απνηέιεζαλ θαη ην ιόγν γηα ηνλ 



νπνίν ελώζεθαλ ηα κέρξη ηόηε μερσξηζηά ρσξηά ηνπ Γθάξκηο θαη ηνπ Παξηελθίξρελ πνπ 
απείραλ κεηαμύ ηνπο κόιηο έλα ρηιηόκεηξν. Σν Garmisch (ζηα δπηηθά) είλαη κνληέξλν θαη 
αζηηθό, ελώ ην Partenkirchen (ζηα αλαηνιηθά) δηαηεξεί ηελ παξαδνζηαθή βαπαξηθή γνεηεία. 

Δθηόο ησλ ζύγρξνλσλ ππνδνκώλ γηα ρεηκεξηλά ζπνξ, ε πόιε πξνζθέξεη άπεηξεο δπλαηόηεηεο 
γηα πεδνπνξία, πνδειαζία θαη θπζηνιαηξηθό ηνπξηζκό ηδηαίηεξα θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο 

κήλεο. Όκσο ην θαιύηεξν ζαο ην θξαηάκε γηα ην ηέινο: Μέζα από κηα ππέξνρε δηαδξνκή, 
θζάλνπκε ζην επηβιεηηθό θαη κεγαιεηώδεο θάζηξν Νντζβαλζηάηλ (Neuschwanstein), πνπ 
δεζπόδεη ζηνλ ιόθν, πεξηηξηγπξηζκέλν από βνπλά κε ππθλό δάζνο θαη δύν κεγάιεο ιίκλεο. 

Δίλαη ην πξώην θαη ην πην δηάζεκν από ηα ηξία θάζηξα ηνπ βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο Λνπδνβίθνπ 
Β΄, πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε θαη σο πξόηππν γηα ην Κάζηξν ηεο Ωξαίαο Κνηκσκέλεο - ζήκα 

θαηαηεζέλ ηεο Disneyland. Αθνύ μελαγεζνύκε ζην εθπιεθηηθό απηό παιάηη ζα επηζηξέςνπκε 
ζην Μόλαρν. Γηαλπθηέξεπζε.    
 

3ε εκέξα: Μόλαρν – Μπεξρηεζγθάληελ- Αεηνθωιηά ηνπ Υίηιεξ - Λίκλε Κέληγθδε - 
Μόλαρν 

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην γξαθηθό Μπεξρηεζγθάληελ (Berchtesgaden) ηεο 
λόηηαο Βαπαξίαο, ρσξηό παγθνζκίνπ θήκεο ιόγσ ηεο κνλαδηθήο ηνπ ηνπνζεζίαο θαη ηνπ 
νκώλπκνπ Δζληθνύ Πάξθνπ πνπ απιώλεηαη ζε 3 γεηηνληθέο θνηιάδεο. Μεηά από κηα ζύληνκε 

βόιηα ζα αθνινπζήζνπκε ζηε ζπλέρεηα κηα καγεπηηθή δηαδξνκή κε εηδηθά δηακνξθσκέλν 
ιεσθνξείν, θαζώο ν δξόκνο ζηελεύεη αξθεηά γηα λα κεηαθεξζνύκε ζην όξνο Κειζηάηλ 

(Kehlstein), όπνπ ρξεζηκνπνηώληαο ην εηδηθό αζαλζέξ εληόο ηνπ βξάρνπ ζα αλεβνύκε ζηελ 
θνξπθή ηνπ όξνπο ζε πςόκεηξν 1.835 κέηξσλ γηα λα επηζθεθζνύκε ηελ  "Αεηνθσιηά” 
(Kehlsteinhaus), έλα θηίξην ηεο επνρήο ηνπ 3νπ Ράηρ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε απνθιεηζηηθά από 

ηα κέιε ηνπ Ναδηζηηθνύ Κόκκαηνο γηα θπβεξλεηηθέο θαη θνηλσληθέο ζπλαληήζεηο. ήκεξα, ν 
ρώξνο ππνδέρεηαη ηνπο επηζθέπηεο σο αμηνζέαην, ελώ έλα ηκήκα ηνπ ιεηηνπξγεί επνρηαθά σο 

κππξαξία κε ζπλαξπαζηηθή παλνξακηθή ζέα ζηηο Άιπεηο. πλερίδνπκε γηα ηελ παλέκνξθε 
Κέληγθδε (Königssee), πνπ ζεσξείηαη ε πην θαζαξή ιίκλε ηεο Γεξκαλίαο. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα 
θαθέ, βόιηεο ή θαη γηα κία θξνπαδηέξα ζηε ιίκλε (έμνδα αηνκηθά). Δπηζηξνθή ζην Μόλαρν. 

Γηαλπθηέξεπζε.  
 

4ε εκέξα: Μόλαρν – Ρέγθελζκπνπξγθ- Βαιράια - Μόλαρν 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Ρέγθελζκπνπξγθ, ην "Κάζηξν ηεο Βαζίιηζζαο", πνπ ηδξύζεθε από 
ηνπο Ρσκαίνπο θαη απνηεινύζε από ηνλ κεζαίσλα έσο ηηο αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα ζεκαληηθό 

πνιηηηθό θαη νηθνλνκηθό θέληξν ηεο ρώξαο. Κηηζκέλν ζηηο όρζεο ησλ πνηακώλ Γνύλαβε θαη 
Ρέγθελ, απνηειεί κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO. Καηά ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα πεξπαηήζνπκε πάλσ ζηελ ηζηνξηθή Πέηξηλε Γέθπξα, έλα 
εμαηξεηηθό δείγκα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο, ην παιηό Γεκαξρείν, θαζώο θαη ηνλ Καζεδξηθό 

λαό ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ην θνξπθαίν έξγν γνηζηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηε Βαπαξία (εάλ είλαη 
αλνηθηόο). ηε ζπλέρεηα αθνινπζώληαο ηε δηαδξνκή ηνπ Γνύλαβε ζα επηζθεθζνύκε ην 
επηβιεηηθό θαηάιεπθν αληίγξαθν ηνπ Παξζελώλα ηεο Βαιράια, πνπ θαηαζθεπάζηεθε ζηηο 

αξρέο ηνπ 19νπ αηώλα κε εληνιή ηνπ θηιέιιελα βαζηιηά ηεο Βαπαξίαο θαη παηέξα ηνπ Όζσλα, 
Λνπδνβίθνπ Α΄, κε ζθνπό ηε ζπγθέληξσζε ζε έλα θηίξην, ησλ πξνηνκώλ ησλ επηθαλέζηεξσλ 

γεξκαλόθσλσλ ηεο ηζηνξίαο. Βαιράια ζηε βνξεηνεπξσπατθή κπζνινγία, ήηαλ ην βαζίιεην ηνπ 
ζενύ ηνπ πνιέκνπ Όληηλ, όπνπ νη λεθξνί πνιεκηζηέο κεηαθέξνληαλ από ηηο Βαιθπξίεο, - ην 
ηάγκα ησλ ζειπθώλ πνιεκηθώλ αθνινύζσλ ηνπ Όληηλ. Δπηζηξνθή ζην Μόλαρν. 

Γηαλπθηέξεπζε. 
 

5ε εκέξα: Μόλαρν – Νπξεκβέξγε- Πεξηήγεζε   
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην κεζαησληθό θόζκεκα ηεο Φξαλθνλίαο, ηε Νπξεκβέξγε, ηελ πόιε 
πνπ ζπλέδεζε ην όλνκά ηεο κε ηελ αλαγέλλεζε, ηελ ζξεζθεπηηθή κεηαξξύζκηζε, ηηο επηζηήκεο 

θαη ηνλ νπκαληζκό θαηά ηνλ 15ν θαη 16ν κ.Χ. αηώλα. Κπξηόηεξνο εθπξόζσπνο ηεο επνρήο 
απηήο, ήηαλ ν Άικπξερη Νηύξεξ, έλαο από ηνπο ζεκαληηθόηεξνπο δσγξάθνπο, ραξάθηεο θαη 

ζεσξεηηθνύο ηεο Αλαγέλλεζεο. Η πόιε έρεη επίζεο ζπλδέζεη ην όλνκά ηεο κε ηελ πεξίθεκε 
"Γίθε ηεο Νπξεκβέξγεο", πνπ ζεκαηνδόηεζε ην ηέινο ηνπ Β’ παγθνζκίνπ πνιέκνπ κε ηελ 



θαηαδίθε θνξπθαίσλ Γεξκαλώλ αμησκαηνύρσλ γηα εγθιήκαηα θαηά ηεο αλζξσπόηεηαο. Άθημε 
θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα ζαπκάζνπκε ηελ εληππσζηαθή ηεο 
νρύξσζε, ζα δνύκε ην επηβιεηηθό ζύκπιεγκα θηηξίσλ ηνπ Γεκαξρείνπ ζηελ ηζηνξηθή  πιαηεία 

Marktplatz, θαζώο επίζεο θαη ηνπο εληππσζηαθνύο λανύο ηνπ Αγίνπ Λαπξεληίνπ θαη ηνπ Αγίνπ 
εβάιδνπ, ην ηζηνξηθό Γεξνθνκείν ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Πέγθληηδ θαη 

ην επηβιεηηθό θάζηξν Kaiserburg. Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. 
Γηαλπθηέξεπζε.  
 

6ε εκέξα: Νπξεκβέξγε - Ρόηηελκπνπξγθ - Βίξηζκπνπξγθ - Νπξεκβέξγε   
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ παξακπζέληα πόιε ηνπ Ρόηηελκπνπξγθ πνπ δεζπόδεη πάλσ από 

ηελ θνηιάδα ηνπ πνηακνύ Σάνπκπεξ θαη απνηειεί ίζσο ηελ θαιύηεξα δηαηεξεκέλε κεζαησληθή 
πόιε ηεο Δπξώπεο. Φζάλνληαο ζα πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ζα ζηαζνύκε 
κπξνζηά ζηα παξακπζέληα, ραξαθηεξηζηηθά ζπηηάθηα κε ηηο μπινδεζηέο, ζα ζαπκάζνπκε ην 

αλαγελλεζηαθό Γεκαξρείν θαη ζα απνιαύζνπκε ηελ επηβιεηηθή ζέα από ηνλ κεζαησληθό 
Πύξγν. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα γεύκα, θαθέ ή γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Αμίδεη λα 

επηζθεθζείηε ηνλ Καζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Ιαθώβνπ κε ην εθπιεθηηθό μπιόγιππην ηνπ Ιεξνύ 
ηνπ Αγίνπ Αίκαηνο, θαζώο θαη λα θάλεηε κηα ζύληνκε βόιηα πάλσ ζηα ηείρε γηα λα ζαπκάζεηε 
ηελ κνλαδηθή νρύξσζε ηεο πόιεο. πλερίδνπκε γηα ην κνλαδηθήο νκνξθηάο Βίξηζκπνπξγθ 

(Würzburg), πνπ είλαη θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Μάηλ. Δπξηζθόκελν ζην βνξεηνδπηηθό 
άθξν ηεο Βαπαξίαο, απνηειεί νπζηαζηηθά ηελ αθεηεξία (ή ην ηέινο), θαζώο θαη ηελ 

κεγαιύηεξε πόιε ηνπ πεξίθεκνπ Ρνκαληηθνύ Γξόκνπ ηεο Γεξκαλίαο. Από ην νξόζεκν ηεο 
πόιεο, ην θάζηξν ηνπ Marienberg, πνπ απνηέιεζε ηελ θαηνηθία ησλ Πξηγθίπσλ-Δπηζθόπσλ γηα 
πεξηζζόηεξα από 500 ρξόληα, κέρξη θαη ην Παλεπηζηήκην, ε πόιε πεξηβάιιεηαη από 

εληππσζηαθνύο ακπειώλεο, νη νπνίνη ηελ θαζηέξσζαλ σο κηα από ηηο ζεκαληηθόηεξεο ζηάζεηο 
γηα ηνπο ιάηξεηο ηνπ θξαζηνύ. ην θέληξν ηεο πόιεο δεζπόδεη ην παιάηη ηνπ Residenz, έλα 

ππέξνρν κπαξόθ αξηζηνύξγεκα ηνπ αξρηηέθηνλα Μπάιζαζαξ Νόηκαλ (Balthasar Neumann), 
κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO θαη έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα 
παιάηηα νιόθιεξεο ηεο Γεξκαλίαο. Σν εληππσζηαθό ζθεληθό ζπκπιεξώλεηαη από ηνλ 

Καζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Κίιηαλ, ην παιηό Γεκαξρείν, ηελ Κεληξηθή Αγνξά, θαη ηα πνιιά 
ηζηνξηθά θηίξηα θαη κνπζεία. ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο κελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε ηηο 

πεξίθεκεο πνηθηιίεο θξαζηώλ ηεο πεξηνρήο θαη λα θάλεηε κηα βόιηα ζηελ παιηά πέηξηλε 
γέθπξα πάλσ από ηνλ πνηακό Μάηλ, πνπ ρξνλνινγείηαη από ηνλ 15ν αηώλα. Δπηζηξνθή ην 
απόγεπκα ζηε Νπξεκβέξγε. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
7ε εκέξα: Νπξεκβέξγε - Μπάκπεξγθ - Νπξεκβέξγε   

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηε "Ρώκε ηεο Φξαλθνλίαο", ην καγεπηηθό Μπάκπεξγθ, πνπ είλαη 
θηηζκέλν ζε κηα κνλαδηθή ηνπνζεζία, πεξηηξηγπξηζκέλν από επηά ιόθνπο. Απνηέιεζε 

ζξεζθεπηηθό θαη εκπνξηθό θέληξν γηα πεξηζζόηεξνπο από 5 αηώλεο, ελώ ηα 1.300 θαη πιένλ 
ηζηνξηθά θηίξηα ηεο πόιεο θαη ηα ππέξνρα θαλάιηα ηεο γεηηνληάο ηεο "Μηθξήο Βελεηίαο" 
ζπλέβαιαλ ζηελ έληαμή ηεο πόιεο ζηνλ θαηάινγν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο ηεο 

UNESCO (1993). Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζηελ πόιε ζα δνύκε ηελ κνλαδηθή 
γέθπξα ηνπ πνηακνύ Πέγθληηδ, όπνπ δεζπόδεη ην εληππσζηαθό θηίζκα ηνπ παιαηνύ 

Γεκαξρείνπ, ηνλ Καζεδξηθό λαό (10νπ-13νπ αηώλα) - έλαλ από ηνπο κεγαιύηεξνπο ξνκαληθνύ 
ξπζκνύ ζηε Γεξκαλία, θαζώο θαη ην παιαηό θαη λέν Αλάθηνξν (Alte θαη Neue Residenz). ην 
Μπάκπεξγθ ζα βξείηε πνιιά θαηαζηήκαηα κε αληίθεο θαη πνιπάξηζκεο δπζνπνηίεο, πνπ 

εηδηθεύνληαη ζηελ παξαζθεπή ηεο δηάζεκεο θαπληζηήο κπύξαο (Rauchbier). Δπηζηξνθή ην 
απόγεπκα ζηε Νπξεκβέξγε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
8ε εκέξα: Νπξεκβέξγε - Μόλαρν - Αζήλα 
Πξσηλό ειεύζεξν. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην ην απόγεπκα θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα. 
 

 
 



 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Μόλαρν-Αζήλα κε Αegean Airlines 

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Mercure City Center 4* ζην Μόλαρν 
 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Nh Nurnberg 4* ή παξόκνην ζηε Νπξεκβέξγε 

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  
 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 

 Δηζηηήξην εηζόδνπ ζην Κάζηξν Νντζβαλζηάηλ    
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α.  

 

ΓΓεελλ  ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 
 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα κε 

ηε δηαζεζηκόηεηα)  

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη ινηπά αμηνζέαηα, πέξαλ εθείλσλ πνπ αλαγξάθνληαη ζηα 

πεξηιακβαλόκελα  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ.  

 

 
εκεηώζεηο:  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 

Αλαρωξήζεηο   2θιηλν 1θιηλν Παηδί 2-12εηώλ 

03,17,31/07 & 
07,12/08 

€ 895 € 1195  € 595 

Οη πηήζεηο καο κε Aegean Airlines  

Γηαδξνκή Αλαρώξεζε Άθημε 

 Αζήλα – Μόλαρν  A3802             08.35 10:15 

Μόλαρν – Αζήλα  A3807             18:25 21:55 


