
 

 

 

 

 

Διάρκεια: 4 ημέρες  
Αναχωρήσεις: 17/03 

 

Μόναχο  
(Φεστιβάλ Μπύρας) 

Μόναχο-Νυρεμβέργη-Νταχάου 

 

Κατά την περίοδο της Σαρακοστής, σύμφωνα με μία παλιά παράδοση και για περίπου 3 

εβδομάδες οι σημαντικότερες ζυθοποιίες του Μονάχου στήνουν τις μπυραρίες τους. Το 

συγκεκριμένο festival μπύρας είναι ακόμα πιο γνωστό από το Oktoberfest και ξεκίνησε 

στα μέσα του 1600 από τους μοναχούς Paulaner του Μονάχου. Οι σκηνές ανοίγουν 

περίπου στις 18:00, οπότε υπάρχει αρκετός ελεύθερος χρόνος την ημέρα για εκδρομές 

και περιηγήσεις. Η καλύτερη ζυθοποιία είναι η Paulaner στο Nockherberg, που είναι και  ο 

κύριος χώρος του Festival. Σας καλούμε λοιπόν στο αυθεντικό Strong Beer Festival για 

να απολαύσουμε την δυνατή μπύρα Paulaner Salvator και να ζήσετε την αυθεντική 

ατμόσφαιρα του Oktoberfest με το τρομερό συγκρότημα “The Kirchdorfer” 

    

Πρόγραμμα εκδρομής  
 

1η ημέρα: Αθήνα - Μόναχο, Περιήγηση 

Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για Μόναχο. Άφιξη στο 

αεροδρόμιο του Μονάχου, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε για μια πρώτη γνωριμία με 
την πόλη της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας και πρωτεύουσα του 

ομόσπονδου κράτους της Βαυαρίας. Είναι χτισμένη στις όχθες του Ίζαρ, ενός από τους 

μεγαλύτερους παραποτάμους του Δούναβη. Ελεύθερος χρόνος για καφέ και φαγητό και 
το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 

 

2η ημέρα: Μόναχο – Ξενάγηση Ιστορικού Κέντρου – Deutsches Museum 
(προαιρετικά) – Φεστιβάλ Μπύρας    
 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την ξενάγηση της πόλης όπου θα θαυμάσουμε τα 

κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία της πόλης. Θα διασχίσουμε 
την γοητευτική και πολύβουη Μαρίενπλατζ  που συμπληρώνουν η στήλη με το χρυσό 

άγαλμα της Παναγίας το γοτθικού ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο  και τη  παλαιότερη 

εκκλησία του Μονάχου (12ου αιώνα), που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η 



 

 

 

ανάβαση στην κορυφή του καμπαναριού της, αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό πανόραμα 

της πόλης από ύψος 92 μ., θα σας κόψουν την ανάσα. Θα συνεχίσουμε με  τον 

Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας  με τους χαρακτηριστικούς τρούλους (ύψους 109 

μ.), που αποτελούν σήμα κατατεθέν της βαυαρικής πρωτεύουσας. Σε μικρή απόσταση από 
την Μαρίενπλατζ  -πάντα μέσα στα όρια του ιστορικού κέντρου- η κιτρινόχρωμη μπαρόκ 

εκκλησία Τεατίνερ κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον πλούσιο εξωτερικό και 

εσωτερικό της διάκοσμο. Στο μικρό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά 
Mαξιμίλιαν του 2ου και της συζύγου του βασίλισσας Μαρίας, ενώ στην κρύπτη είναι 

θαμμένα 13 μέλη της οικογένειας των Βίτελσμπαχ, μεταξύ των οποίων και ο βασιλιάς 

Όθωνας της Ελλάδας. Για τους λάτρεις των μουσείων , προτείνουμε την επίσκεψη στο 
γερμανικό μουσείο, το μεγαλύτερο μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας στον κόσμο με 

περίπου 28.000 εκθέματα και 1,5 εκατομμύρια επισκέπτες τον χρόνο . Χρόνος ελεύθερος 

για ξεκούραση και αργά το απόγευμα θα απολαύσουμε άφθονη μπύρα , μουσική και χορό 

στο καλύτερη ζυθοποιεία του Μονάχου την Paulaner. Διανυκτέρευση.  
 

 

3η  ημέρα: Μόναχο - Νυρεμβέργη 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και 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, 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. 
 

4η ημέρα: Μόναχο – Νταχάου - Αθήνα  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ακολουθεί επίσκεψη στο Ντα Χάου γνωστό ναζιστικό 
στρατόπεδο κρατουμένων. Στην συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μονάχου 

και επιστροφή στην Αθήνα. 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

Τιμή συμμετοχής Κατ’ άτομο  

 

Ξενοδοχείο 

 

2κλινο 

 

1κλινο 

Παιδική τιμή  

(0-2 ετών) 

Παιδική τιμή 

(2-12 ετών) 

HOLIDAY 

INN 
EXPRESS 

MUNICH 

EAST 3* 

€ 389 € 499  € 50 

 

 
€ 329 

EARLY BOOKING τιμές για κρατήσεις που θα επιβεβαιωθούν 
έως 13/2/23 



 

 

 

 

 

 

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

 Αποσκευές 20 κιλών + χειραποσκευή 8 κιλών 

 Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN EXPRESS MUNICH EAST 
3* 

 Πρωινό καθημερινά σε πλούσιο μπουφέ 

 Εισιτήρια εισόδου στο ΦΕΣΤΙΒΑΛ και κουπόνι μπύρας αξίας 12,90€ 
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο 

πρόγραμμα 

 Έμπειρος αρχηγός-συνοδός  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  και ταξιδιωτική ασφάλεια 
 Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόρος διαμονής (195 ευρώ ανά άτομο) 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

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

προτεινόμενο κλπ.  

 
 

 Σημειώσεις: 

 Οι τιμές των παιδιών, ισχύουν όταν αυτά αποτελούν 3ο ή 4ο άτομο. 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

Πτήσεις με SKY EXPRESS  

Διαδρομή  Αναχώρηση  Άφιξη  

Αθήνα – Μόναχο GQ 870 10.20 11.55 

Μόναχο – Αθήνα GQ 871 12.55 16.30 
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