
 
 

 

 
Διάρκεια : 5,6 ημέρες 

Αναχωρήσεις : 5 ημέρες: 26/12 & 02/01 
       6 ημέρες: 21,23,24/12 

 

ΜΟΝΑΧΟ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 

Ο Δρόμος των Κάστρων 
 

Σάλτσμπουργκ – Ρέγκενσμπουργκ – Ίννσμπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι 
 

 

Ανακαλύπτουμε την κοσμοπολίτικη πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, το 
μεσαιωνικό της κόσμημα, την Νυρεμβέργη, αλλά και την πρώτη πρωτεύουσά της, το 

εντυπωσιακό Ρέγκενσμπουργκ! 
Εξερευνούμε την παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ, τον θαυμαστό κόσμο των 

περίφημων κρυστάλλων Σβαρόφσκι και το γραφικότατο Ίνσμπρουκ! 

Επισκεπτόμαστε κουκλίστικες παραδοσιακές χριστουγεννιάτικες αγορές με υπέροχα 
χειροποίητα στολίδια, θαυμάζουμε δρόμους εκπληκτικά στολισμένους, δοκιμάζουμε 

γιορτινά εδέσματα και Gluhwein - αυτό το ζεστό κόκκινο γλυκό κρασί με ξυλάκια 
κανέλας, μοσχοκάρφια και άλλα μπαχάρια! 

Οι γιορτές στις πόλεις αυτές είναι βγαλμένες από παραμύθι! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής  
  

1η ημέρα: Αθήνα – Μόναχο, Περιήγηση 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS ή LUFTHANSA για Μόναχο. 
Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο 
της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή Marienplatz για να 

δούμε το μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής παλιό Δημαρχείο, καθώς και το ρολόι του 
επιβλητικού νέου Δημαρχείου με τις 32 πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται υπό τους 

ήχους 43 καμπανών δύο φορές ημερησίως. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την υπαίθρια 
αγορά τροφίμων Viktualienmarkt, τον Καθεδρικό ναό Frauenkirche, που είναι 

αφιερωμένος στην Παναγία και θα θαυμάσουμε εξωτερικά το παλάτι Residenz. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD CITY CENTER 4* (www.marriott.com). 
Διανυκτέρευση. 

 
2η ημέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη, Περιήγηση - Μόναχο 

Πρωινή αναχώρηση για το μεσαιωνικό κόσμημα της Φρανκονίας, τη Νυρεμβέργη, την 
πόλη που συνέδεσε το όνομά της με την αναγέννηση, την θρησκευτική μεταρρύθμιση, τις 
επιστήμες και τον ουμανισμό κατά τον 15ο και 16ο μ.Χ. αιώνα. Κυριότερος εκπρόσωπος 

της εποχής αυτής, ήταν ο Άλμπρεχτ Ντύρερ, ένας από τους σημαντικότερους ζωγράφους, 

http://www.marriott.com/


 
 

 

χαράκτες και θεωρητικούς της Αναγέννησης. Η πόλη έχει επίσης συνδέσει το όνομά της 

με την περίφημη "Δίκη της Νυρεμβέργης", που σηματοδότησε το τέλος του Β’ παγκοσμίου 
πολέμου με την καταδίκη κορυφαίων Γερμανών αξιωματούχων για εγκλήματα κατά της 

ανθρωπότητας. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
θαυμάσουμε την εντυπωσιακή της οχύρωση, θα δούμε το επιβλητικό σύμπλεγμα κτιρίων 
του Δημαρχείου στην ιστορική  πλατεία Marktplatz, καθώς επίσης και τους εντυπωσιακούς 

ναούς του Αγίου Λαυρεντίου και του Αγίου Σεβάλδου, το ιστορικό Γηροκομείο του Αγίου 
Πνεύματος στις όχθες του ποταμού Πέγκνιτζ και το επιβλητικό κάστρο Kaiserburg. 

Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα: Μόναχο - Σάλτσμπουργκ, Ξενάγηση - Μόναχο    

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Σάλτσμπουργκ, την παραμυθένια πόλη που 
αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας" και ήταν η γενέτειρα 

του Μότσαρτ. Το "Κάστρο του Αλατιού", όπως είναι η ακριβής μετάφραση του ονόματός 
του, κατά τη ρωμαϊκή εποχή γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη εξαιτίας του "λευκού 
χρυσού", δηλαδή του ορυκτού αλατιού. Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας 

από το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους υπέροχους κήπους του. Αφού διασχίσουμε το 
ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον 

κεντρικό εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt). Θα 
περπατήσουμε στα στενά δρομάκια για να θαυμάσουμε τα όμορφα κτίρια, τους ναούς, 
καθώς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg), που δεσπόζει 

στον λόφο πάνω από την πόλη. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με πορσελάνινες 
κούκλες βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε η σημαντικότερη μουσική ιδιοφυΐα όλων των 

εποχών, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791) και σήμερα αποτελεί μουσείο 
με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά του αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος και 

επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.  
 
4η ημέρα: Μόναχο - Βάτενς / Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίνσμπρουκ - Μόναχο    

Πρωινή αναχώρηση για  το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό στο 
είδος του μουσείο Σβαρόφσκι (Swarovski) - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, 

παραμυθένιο κόσμο των περίφημων κρυστάλλων. Θα περιηγηθούμε στους λαμπερούς 
διαδρόμους και στις "Αίθουσες των Θαυμάτων" ενός χώρου που συνδυάζει 
δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος 

διαθέτει ένα τεράστιο κατάστημα, από όπου ο επισκέπτης μπορεί να προμηθευθεί κάποιες 
από τις μοναδικές δημιουργίες του. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Ίνσμπρουκ, 

όπου κατά την μεσημεριανή μας περιήγηση θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια 
της πόλης, τις πλατείες, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε (Μαρίας Θηρεσίας), 
την Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το 

Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και 
επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.  

 
5η ημέρα: Μόναχο, Ρέγκενσμπουργκ   
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Ρέγκενσμπουργκ, το "Κάστρο της Βασίλισσας", 

που ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως τις αρχές του 
19ου αιώνα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της χώρας. Κτισμένο στις όχθες 

των ποταμών Δούναβη και Ρέγκεν, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής 
κληρονομιάς της UNESCO. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα δούμε μεταξύ άλλων 
την Πέτρινη Γέφυρα, ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, το παλιό 

Δημαρχείο, καθώς και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, το κορυφαίο έργο γοτθικής 
αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία (εάν είναι ανοικτός). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το 

επιβλητικό κατάλευκο αντίγραφο του Παρθενώνα, τη Βαλχάλα, που κατασκευάστηκε στις 



 
 

 

αρχές του 19ου αιώνα με εντολή του φιλέλληνα βασιλιά της Βαυαρίας Λουδοβίκου Α΄, 

πατέρα του Όθωνα, ο οποίος ήθελε να συγκεντρώσει σε ένα κτίριο όλες τις προτομές των 
ηρώων της γερμανικής μυθολογίας. Βαλχάλα ήταν το βασίλειο του θεού του πολέμου 

Όντιν, όπου οι νεκροί πολεμιστές μεταφέρονταν από τις Βαλκυρίες - το τάγμα των 
θηλυκών πολεμικών ακολούθων του Όντιν - και ζούσαν πλούσια, ως ανταμοιβή της 
προσφοράς τους. Επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση. 

 
6η ημέρα: Μόναχο - Αθήνα  

Πρωινό ελεύθερο μέχρι την ώρα της μετάβασής μας στο αεροδρόμιο και την επιβίβασή 
μας στην πτήση για την Αθήνα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

                                                                                

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS ή LUFTHANSA  

 Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με LUFTHANSA ή μια 
αποσκευή έως 20 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά με SKY EXPRESS 

 Τέσσερις, πέντε  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο στο COURTYARD by Marriott 
MUNICH CITY CENTER 4*   

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

 Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναγράφονται στο 
πρόγραμμα 

 Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ με επίσημο ξεναγό   
 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

 Φ.Π.Α.  
 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, 

ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

 Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη και από άλλες πόλεις: € 100 με την SKY EXPRESS 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

 Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα  

Τιμή κατ΄ άτομο 

SKY EXPRESS  
 

2211,,  2233,,  2244//1122  2266//1122,,  0022//0011  

Δίκλινο  695 595 

3ο άτομο έως 12 ετών  595 495 

Μονόκλινο 945 795 

Τιμή κατ΄ άτομο 

LUFTHANSA 
 

2244//1122  2266//1122  

Δίκλινο  645 545 

3ο άτομο έως 12 ετών  545 445 

Μονόκλινο 895 745 



 
 

 

 Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν εκείνων που αναγράφονται στα 

περιλαμβανόμενα  

 Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, 

προτεινόμενο κλπ.  

 

Πτήσεις προγράμματος 

 
GQ 21/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ GQ 870 10:20 - 11:55 26/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ GQ 871 12:55 - 16:30 

GQ 23/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ GQ 870 10:20 - 11:55 28/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ GQ 871 12:55 - 16:30 

LH 24/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ LH 1753 12:55 - 14:30 29/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ LH 1756 21:25 - 00:50 

GQ 24/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ GQ 870 10:20 - 11:55 29/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ GQ 871 12:55 - 16:30 

GQ 26/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ GQ 870 10:20 - 11:55 30/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ GQ 871 12:55 - 16:30 

LH 26/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ LH 1757 08:10 - 09:45 30/12/2022 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ LH 1756 21:25 - 00:50 

GQ 02/01/2023 ΑΘΗΝΑ ΜΟΝΑΧΟ GQ 870 10:20 - 11:55 06/01/2023 ΜΟΝΑΧΟ  ΑΘΗΝΑ GQ 871 12:55 - 16:30 

 

Σημειώσεις : 
 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα  
 Το πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την εκδρομή στο 

Ρέγκενσμπουγκ  

 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 


