
 

 

 

 

 

Γιάπκεια:  5 ημέπερ  

Ανασωπήζειρ: 27/10 

 

Μόνασο  
με Σάληζμποςπγκ, Ίννζμποποςγκ, Μοςζείο Swarovski  

  
Το Μόνασο (München), ε ηξίηε κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γεξκαλίαο θαη πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο, επηιέγεηαη 

ζπρλά ζαλ κηα από ηηο θαιύηεξεο πόιεηο λα δεη θαλείο. Έηζη θη αιιηώο όκσο, είλαη κηα όκνξθε πόιε πνπ αμίδεη 
λα ηελ επηζθεθζεί θάπνηνο γηα ιίγεο ή θαη γηα πεξηζζόηεξεο κέξεο. Πόιε κνλαδηθή, πινύζηα, θαληαρηεξή. Τη 

λα πξσηνπείο θαη ηη λα πξσηνδείο ζην Μόλαρν! Ακέηξεηα κνπζεία, επηβιεηηθέο εθθιεζίεο, ην ππέξνρν 

γνηζηθνύ ξπζκνύ Γεκαξρείν, ε δηάζεκε νδόο Maximilian strasse κε ηηο θνκςέο βηηξίλεο, ηα πνιπηειή 
μελνδνρεία θαη ηόζα άιια. Τν Μόλαρν είλαη γλσζηό γηα ηα παλεπηζηήκηά ηνπ, ηελ πνδνζθαηξηθή νκάδα 

Μπάγεξλ Μνλάρνπ θαη ηηο κπύξεο ηνπ. Καη θπζηθά γηα ην εηήζην θεζηηβάι κπύξαο, ην παγθνζκίσο γλσζηό 

Oktoberfest. Τα ιόγηα πεξηηηεύνπλ θαη νη πεξηγξαθέο ράλνπλ πνιιέο θνξέο ηελ αμία ηνπο. Μόλν αλ ηελ δεη 
θάπνηνο, ηελ πεξπαηήζεη, ηελ δήζεη, ζα έρεη πιήξε θαη ζαθή γλώκε γη’ απηήλ ηελ ππέξνρε πόιε.  

 
Το Σάληζμποςπγκ (Salzburg), ε πόιε ηεο κνπζηθήο, ε γελέηεηξα ηνπ Μόηζαξη. 

Μηα πόιε απαξάκηιιεο νκνξθηάο, ζηελ νπνία ην 1965 γπξίζηεθε ε δηάζεκε ηαηλία "Μεισδία ηεο Δπηπρίαο". 

Η παιηά πόιε απνηειεί από ην 1996 παγθόζκηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά ηεο UNESCO! Σηα γξαθηθά ζνθάθηα 
ηεο, ζαπκάζηε ηηο βηηξίλεο, ηα θαηαζηήκαηα ιατθήο ηέρλεο, αιιά θαη ηηο επώλπκεο κπνπηίθ. Η γεσγξαθηθά 
πξνλνκηαθή ζέζε ηνπ Σάιηζκπνπξγθ ζην θέληξν ησλ ζεκαληηθόηεξσλ εκπνξηθώλ δηαδξνκώλ, ηόζν από 

βνξξά πξνο λόην, όζν θαη από δύζε πξνο αλαηνιή, ήηαλ ε βαζηθόηεξε αηηία πνπ ε πόιε είρε ήδε από ηελ 

ξσκατθή επνρή κεγάιε θήκε θαη ακύζεηα πινύηε. Τν νξπθηό αιάηη (Salz), ην αζήκη, ν ρξπζόο θαη νη 
πνιύηηκεο πέηξεο πνπ εμόξπζζαλ νη εξγάηεο από ηα βνπλά ηνπ Σάιηζκπνπξγθ δηνρεηεύνληαλ ζε νιόθιεξε 

ηελ Δπξώπε. 

Κάληε έλα ...ηαμίδη ζηνλ ρξόλν θαη κάζεηε ηα πάληα γηα ηελ πεξίνδν πνπ νλνκάζηεθε "ρξόληα ηνπ αιαηηνύ", 
επηζθεπηόκελνη ηα κνπζεία ηνπ Σάιηζκπνπξγθ (Salzburger Museen) θαη θπξίσο ην Μνπζείν ησλ Κειηώλ 

(Keltenmuseum). 

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ  

 

1η ημέπα: Αθήνα - Μόνασο, Πεπιήγηζη 

Σπλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SKY EXPRESS 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 δνύκε ην 

κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο παιηό Γεκαξρείν, θαζώο θαη ην ξνιόη ηνπ επηβιεηηθνύ λένπ 

Γεκαξρείνπ κε ηηο 32 πνιύρξσκεο θηγνύξεο λα θηλνύληαη ππό ηνπο ήρνπο 43 θακπαλώλ 

δύν θνξέο εκεξεζίσο. Σηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ ππαίζξηα αγνξά ηξνθίκσλ 
Viktualienmarkt, ηνλ Καζεδξηθό λαό Frauenkirche, πνπ είλαη αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία 

θαη ζα ζαπκάζνπκε εμσηεξηθά ην παιάηη Residenz. Ταθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν MERCURE 

CITY CENTER 4* (www.accorhotels.com). Γηαλπθηέξεπζε. 

 

http://www.accorhotels.com/


 

 

 

 

2η ημέπα: Μόνασο, Δλεύθεπη μέπα 

Διεύζεξε κέξα γηα βόιηεο ζηελ πόιε θαη γηα αγνξέο ή γηα λα επηζθεθζείηε ηα παγθνζκίνπ 
θήκεο κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο ηνπ Μνλάρνπ. Το βπάδς θα απολαύζοςμε ηο δείπνο 

μαρ ζε παπαδοζιακή μπςπαπία. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 

3η  ημέπα: Μόνασο - Σάληζμποςπγκ, Ξενάγηζη - Μόνασο    
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Σάιηζκπνπξγθ, ηελ παξακπζέληα πόιε πνπ απνηέιεζε ζθεληθό 

ηεο ζξπιηθήο ηαηλίαο "Η Μεισδία ηεο Δπηπρίαο" θαη ήηαλ ε γελέηεηξα ηνπ Μόηζαξη. Τν 

"Κάζηξν ηνπ Αιαηηνύ", όπσο είλαη ε αθξηβήο κεηάθξαζε ηνπ νλόκαηόο ηνπ, θαηά ηε 

ξσκατθή επνρή γλώξηζε κεγάιε νηθνλνκηθή αλάπηπμε εμαηηίαο ηνπ "ιεπθνύ ρξπζνύ", 

δειαδή ηνπ νξπθηνύ αιαηηνύ. Φζάλνληαο ζα μεθηλήζνπκε ηελ μελάγεζή καο από ην 

παιάηη Μίξακπει (Mirabell) κε ηνπο ππέξνρνπο θήπνπο ηνπ. Αθνύ δηαζρίζνπκε ην πνηάκη 
Σάιηζαρ (Salzach), ζα θζάζνπκε ζηελ Γθεηξάηληεγθαζζε (Getreidegasse), ηνλ θεληξηθό 

εκπνξηθό δξόκν ηεο έμνρα δηαηεξεκέλεο παιηάο πόιεο (Altstadt). Θα πεξπαηήζνπκε ζηα 

ζηελά δξνκάθηα γηα λα ζαπκάζνπκε ηα όκνξθα θηίξηα, ηνπο λανύο, θαζώο θαη ην 

εληππσζηαθό θάζηξν Χνελζάιηζκπνπξγθ (Hohensalzburg), πνπ δεζπόδεη ζηνλ ιόθν πάλσ 

από ηελ πόιε. Αλάκεζα ζε θνκςέο κπνπηίθ θαη βηηξίλεο κε πνξζειάληλεο θνύθιεο 
βξίζθεηαη ην ζπίηη όπνπ γελλήζεθε ε ζεκαληηθόηεξε κνπζηθή ηδηνθπΐα όισλ ησλ επνρώλ, 

ν Βόιθγθαλγθ Ακαληένπο Μόηζαξη (1756-1791) θαη ζήκεξα απνηειεί κνπζείν κε 

ελδηαθέξνληα πξνζσπηθά θαη νηθνγελεηαθά ηνπ αληηθείκελα. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη 

επηζηξνθή ζην Μόλαρν. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 

4η ημέπα: Μόνασο - Βάηενρ / Μοςζείο Σβαπόθζκι - Ίννζμπποςγκ - Μόνασο    

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα  ην Βάηενρ (Wattens), όπνπ ζα επηζθεθζνύκε ην εθπιεθηηθό ζην 

είδνο ηνπ μοςζείο Σβαπόθζκι (Swarovski) - έλα ηαμίδη ζηνλ καγηθό, ζαπκαζηό, 

παξακπζέλην θόζκν ησλ πεξίθεκσλ θξπζηάιισλ. Θα πεξηεγεζνύκε ζηνπο ιακπεξνύο 

δηαδξόκνπο θαη ζηηο "Αίζνπζεο ησλ Θαπκάησλ" ελόο ρώξνπ πνπ ζπλδπάδεη 
δεκηνπξγηθόηεηα, θαηλνηνκία, ηέρλε θαη δηαζθέδαζε! Καη θπζηθά, ν Κξπζηάιιηλνο Κόζκνο 

δηαζέηεη έλα ηεξάζηην θαηάζηεκα, από όπνπ ν επηζθέπηεο κπνξεί λα πξνκεζεπζεί θάπνηεο 

από ηηο κνλαδηθέο δεκηνπξγίεο ηνπ. Σηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Ίλζκπξνπθ, 

όπνπ θαηά ηελ κεζεκεξηαλή καο πεξηήγεζε ζα δνύκε ηα κπαξόθ αξρηηεθηνληθήο θηίξηα 

ηεο πόιεο, ηηο πιαηείεο, ηελ θεληξηθή ιεσθόξν Μαξία Τεξεδηελζηξάζε (Μαξίαο Θεξεζίαο), 
ηελ Χξπζή Σηέγε, ηνλ Καζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Ιαθώβνπ, ηα αλάθηνξα Χόθκπνπξγθ, ην 

Μαπζσιείν ηνπ Μαμηκηιηαλνύ, ηελ Αςίδα ηνπ Θξηάκβνπ θ.ά. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη 

επηζηξνθή ζην Μόλαρν. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

 
5η ημέπα: Μόνασο - Αθήνα 

Πξσηλό ειεύζεξν κέρξη ηε κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα. 

 

 
 

 

 

 

 

  

 
  



 

 

 

 

 

 
 

 

 

Πεπιλαμβάνονηαι: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ κε SKY EXPRESS 
 Τξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν MERCURE CITY CENTER 4*. 

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 

 Ξενάγηζη ζηην πόλη ηος Σάληζμποςπγκ με επίζημο ξεναγό   

 Γείπνο ζε παπαδοζιακή μπςπαπία  
 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο   

 Φ.Π.Α. 

 

Γεν Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, parking, θόξνη πόιεσλ, ηαμηδησηηθή 

αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

 Δπηβάξπλζε από Θεζ/λίθε θαη από άιιεο πόιεηο: € 90 κε ηελ SKY EXPRESS 

(αλάινγα κε ηε δηαζεζηκόηεηα) 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Πνηά, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά ζηα μελνδνρεία  

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

πξνηεηλόκελν θιπ.  

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Τιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο  

Ξενοδοσείο 2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

MERCURE CITY CENTER 4* € 645 € 895  € 545 

Πηήζειρ με ΑUSTRIAN AIRLINES  

Γιαδπομή  Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Βηέλλε  10.20 11.55 

Βηέλλε – Αζήλα  12.55 16.30 


