
 
 

 

Γιάπκεια : 5 εκέξεο 

Ανασωπήζειρ : 27/10 

 

ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΗ  
Ο Ρομανηικόρ Γπόμορ 

 

Μόνασο, Μπάμπεπγκ, Ρόηηενμποςπγκ, Νέπνηλινγκεν, Ρέγκενζμποςπγκ  
  

Αλαθαιύπηνπκε ην κεζαησληθό θόζκεκα ηεο Βαπαξίαο, ηελ Νπξεκβέξγε, κε ηνπο 

εθπιεθηηθά ζηνιηζκέλνπο δξόκνπο, επηζθεπηόκαζηε ηελ θνπθιίζηηθε παξαδνζηαθή 

ρξηζηνπγελληάηηθε αγνξά κε ηα ππέξνρα ρεηξνπνίεηα ζηνιίδηα, δνθηκάδνπκε γηνξηηλά 
εδέζκαηα θαη Gluhwein - απηό ην δεζηό θόθθηλν γιπθό θξαζί κε μπιάθηα θαλέιαο, 

κνζρνθάξθηα θαη άιια κπαράξηα! Δπηπιένλ, επηζθεπηόκαζηε ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηεο 

Βαπαξίαο, ην εληππσζηαθό Ρέγθελζκπνπξγθ, ηξεηο από ηηο ζεκαληηθόηεξνπο ζηαζκνύο ηνπ 

Γξόκνπ ησλ Κάζηξσλ (Burgenstrasse) ηεο Γεξκαλίαο: ηελ απηνθξαηνξηθή Νπξεκβέξγε, 

ην παξακπζέλην Ρόηηελκπνπξγθ θαη ην καγεπηηθό Μπάκπεξγθ, θαζώο θαη ηελ 

θνζκνπνιίηηθε πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο, ην Μόλαρν! 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
  

  

  

1η μέπα: Αθήνα - Μόνασο – Νςπεμβέπγη- Πεπιήγηζη    

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε LUFTHANSA γηα Μόλαρν. Άθημε ζηελ 
πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο θαη 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 

NH NURNBERG 4* (www.nh-hotels.com). Γηαλπθηέξεπζε.   

 

2η μέπα: Νςπεμβέπγη - Μπάμπεπγκ - Νςπεμβέπγη     
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 

http://www.nh-hotels.com/


 
 

 

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. 
 

3η μέπα: Νςπεμβέπγη - Ρόηηενμποςπγκ - Νέπνηλινγκεν - Νςπεμβέπγη   

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε 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 Νέξληιηλγθελ (Nördlingen), κία από ηηο 

ηξεηο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, πνπ εμαθνινπζεί λα πεξηθιείεηαη από έλα νινθιεξσκέλν 

ηείρνο (νη άιιεο δύν είλαη ην Rothenburg ob der Tauber θαη ην Dinkelsbühl). Η 

αζηξαθηεξή αξρηηεθηνληθή ηεο Βαπαξηθήο απηήο πόιεο θξύβεη έλα κπζηηθό ,,,πνιιώλ 

θαξαηίσλ, ην νπνίν ζα αλαθαιύςνπκε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο. Δπηζηξνθή 
ην απόγεπκα ζηε Νπξεκβέξγε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

4η μέπα: Νςπεμβέπγη - Ρέγκενζμποςπγκ - Νςπεμβέπγη 

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, ζα δνύκε ην παιηό 

Γεκαξρείν, θαζώο θαη ηνλ Καζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ, ην θνξπθαίν έξγν γνηζηθήο 

αξρηηεθηνληθήο ζηε Βαπαξία (εάλ είλαη αλνηθηόο). Διεύζεξνο ρξόλνο θαη επηζηξνθή ζηε 
Νπξεκβέξγε. Γηαλπθηέξεπζε. 

 

5η μέπα: Νςπεμβέπγη - Μόνασο, Πεπιήγηζη - Αθήνα  

ήκεξα ην πξσί ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην Μόλαρν. Άθημε 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. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ 

ππαίζξηα αγνξά ηξνθίκσλ Viktualienmarkt, ηνλ Καζεδξηθό λαό Frauenkirche, πνπ είλαη 

αθηεξσκέλνο ζηελ Παλαγία θαη ζα ζαπκάζνπκε εμσηεξηθά ην παιάηη Residenz. Διεύζεξνο 
ρξόλνο θαη ην απόγεπκα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ 

Αζήλα. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 

Σιμή καη΄ άηομο 

NH NURNBERG 4* ή παξόκνην 
5 εκέξεο 

Γίθιηλν 595€ 

3ν άηνκν έσο 12 εηώλ 495€ 

Μνλόθιηλν 845€ 

  

ΠΠεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ κε AEGEAN 
 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν NH NURNBERG 4* 

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο κε θιηκαηηδόκελν πνύικαλ, όπσο αλαγξάθνληαη ζην 

πξόγξακκα 

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο έσο 75 εηώλ  

 Φ.Π.Α.  

 

ΓΓεενν  ΠΠεεππιιλλααμμββάάννοοννηηααιι    

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 
ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

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

πεξηιακβαλόκελα  

 Αρζνθνξηθά, θηινδσξήκαηα  

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινη θαπζίκσλ € 250 
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 

πξνηεηλόκελν θιπ.  
  

 
  

 

 
 
 
 
 
 
 

 

ημειώζειρ: 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

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

 

Οι πηήζειρ μαρ με Aegean Airlines  

Γιαδπομή Ανασώπηζη Άθιξη 

 Αζήλα – Μόλαρν 06:00 07:35 

Μόλαρν – Αζήλα              21:25 00:55 


