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 ΦΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΒΑΥΑΡΙΑ   

6 ημέρες 

 

Μόναχο,  Νυρεμβζργθ, Ερφοφρτθ, Μπάμπεργκ, Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Σάουμπερ, Βφρτςμπουργκ, Παλάτι 

Κάςτρο Νοϊςβάνςταϊν, Γκάρμισ-Παρτενκίρχεν. 

 Aναχωρήςεισ  :                   21,  28   Δεκεμβρίου  ’19 

1η μζρα:    ΑΘΗΝΑ   – ΜΟΝΑΧΟ – ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ (Χριςτουγεννιάτικη Αγορά) 

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το Μόναχο, πόλθ τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ και 

πρωτεφουςα του oμόςπονδου κράτουσ τθσ Βαυαρίασ. Είναι χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του Κηαρ, ενόσ από τουσ 

μεγαλφτερουσ παραποτάμουσ του επάνω ρου του Δοφναβθ. Άφιξθ, επιβίβαςθ ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθ 

Νυρεμβζργθ. Η Νυρεμβζργθ είναι θ πόλθ που ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Γερμανίασ, αφοφ 

ςε αυτιν γίνονταν τα ςυνζδρια του Ναηιςτικοφ Κόμματοσ, κεςπίςτθκαν οι περίφθμοι ρατςιςτικοί «Νόμοι τθσ 

Νυρεμβζργθσ» και πραγματοποιικθκε θ δίκθ για τα ναηιςτικά εγκλιματα πολζμου. τθν περιιγθςθ τθσ παλιάσ 

πόλθσ κα δοφμε το ιςτορικό τθσ κζντρο με τισ νεογοτκικζσ εκκλθςίεσ και τα μεςαιωνικά κτιρια, τισ γραφικζσ 

πλατείεσ και τα ςιντριβάνια και κα επιςκεφκοφμε το κτιριο ςτο οποίο ζγινε θ περίφθμθ «Δίκθ τθσ Νυρεμβζργθσ». 

Χρόνοσ ελεφκεροσ ςτθ φθμιςμζνθ Χριςτουγεννιάτκθ αγορά που είναι μία απο τισ μεγαλφτερεσ τθσ Γερμανίασ. 

Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

2η μζρα: ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ  - ΕΡΦΟΤΡΣΗ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν Ερφοφρτθ πρωτεφουςα του κρατίδιου τθσ Θουριγγίασ. Μία πόλθ 

πλοφςια ςε πφργουσ, που ςτον ουρανό τθσ ξεπροβάλλουν οι πφργοι από το Κακεδρικό Ναό τθσ, τισ 25 εκκλθςίεσ 

τθσ και τα 15 μοναςτιρια τθσ. Πανοραμικι περιιγθςθ ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Αναχϊρθςθ για το 

μεςαιωνικό Μπάμπεργκ, που το ιςτορικό κζντρο τθσ ζχει ανακθρυχτεί από τθν Unesco Μνθμείο Παγκόςμιασ  

Πολιτιςτικισ Κλθρονομιάσ. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ. 
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3η μζρα: ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ  -  ΡΟΣΕΝΜΠΟΤΡΓΚ ΟΜΠ ΝΣΕΡ ΣΑΟΤΜΠΕΡ  - ΒΤΡΣΜΠΟΤΡΓΚ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Σάουμπερ, μία από τισ παλαιότερεσ 

και πιο γραφικζσ πόλεισ ςτον Ρομαντικό Δρόμο τθσ Νότιασ Γερμανίασ και προςφιλι τουριςτικό προοριςμό. Χρόνοσ 

ελεφκεροσ να περιπλανθκείτε ςτα γραφικά ςτενά τθσ μεςαιωνικισ πόλθσ. τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το 

μεςαιωνικό Βφρτςμπουργκ ςτον ποταμό Μάιν, πρωτεφουςα τθσ Κάτω Φρανκονίασ (Βαυαρία). Περιιγθςθ ςτα πιο 

ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ πόλθσ: το επιβλθτικό παλάτι Ρζηιντεντσ, τον μεγαλοπρεπι Κακεδρικό Ναό του Αγίου 

Κίλιαν, το γραφικό Δθμαρχείο, τθ γζφυρα με τα αγάλματα ςτον ποταμό Μάιν και το Φζςτουνγκ Μάριενμπεργκ, το 

κάςτρο-ζδρα των πριγκίπων επιςκόπων. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και διανυκτζρευςθ. 

4η μζρα  ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ  -   ΜΟΝΑΧΟ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το Μόναχο, πόλθ τθσ Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ και 

πρωτεφουςα του oμόςπονδου κράτουσ τθσ Βαυαρίασ. Είναι χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του Κηαρ, ενόσ από τουσ 

μεγαλφτερουσ παραποτάμουσ του επάνω ρου του Δοφναβθ. Άφιξθ και πανοραμικι περιιγθςθ πόλθσ. Θα 

ξεκινιςουμε από τθν κεντρικι πλατεία Μαριενπλάτσ με το Παλαιό Δθμαρχείο, το επιβλθτικό Νζο Δθμαρχείο με τισ 

43 καμπάνεσ και τον κίονα τθσ Παναγίασ, με το χρυςό άγαλμά τθσ. Θα ςυνεχίςουμε με τθν εκκλθςία του Αγίου 

Πζτρου, που είναι και θ παλαιότερθ εκκλθςία του Μονάχου. Ακολουκεί θ Σεατινερςτράςςε  ο περίφθμοσ 

πεηόδρομοσ με καταςτιματα και το νεοκλαςικοφ ρυκμοφ κτίριο τθσ Όπερασ του Μονάχου. Από  εδϊ ξεκινά θ 

Μαξιμίλιανςτραςε, θ ακριβότερθ οδόσ τθσ πόλθσ, ςτθν οποία υπάρχουν καταςτιματα διεκνϊσ γνωςτϊν εταιριϊν 

– όπωσ οι Gucci, Armani και Bulgari – κακϊσ και ιδιωτικζσ γκαλερί ζργων τζχνθσ, καφζ και εςτιατόρια. Θα 

ςυνεχίςουμε με το Χοφμπροιχάουσ, μίασ από τισ γνωςτότερεσ μπυραρίεσ του Μονάχου, θ οποία βρίςκεται ςτθν 

ιδιοκτθςία τθσ Βαυαρικισ κυβζρνθςθσ και προχωρϊντασ κα βρεκοφμε ςτο ςπίτι, όπου ο Μότςαρτ το 1780 ζγραψε 

τθν όπερα τθσ Ιδομενζασ. Σελειϊνουμε τθν ξενάγθςθ ςτθν πλατεία Μαριενπλατσ απ’ όπου ξεκινιςαμε. Μεταφορά 

και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

5η μζρα  ΜΟΝΑΧΟ  - ΚΑΣΡΟ ΝΟΙΒΑΝΣΑΙΝ – ΓΚΑΡΜΙ ΠΑΡΣΕΝΚΙΡΧΕΝ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. ιμερα κα επιςκεφκοφμε το Παλάτι Κάςτρο Νοϊςβάνςταϊν του 19ου αιϊνα που βρίςκεται 

πάνω ςε λόφο του χωριοφ βάνγκαου.  Σο ζχτιςε ο Λουδοβίκοσ ο Β' ωσ φόρο τιμισ ςτον Ρίχαρντ Βάγκνερ και 

αποτζλεςε πθγι ζμπνευςθσ τθσ Ντίςνεϊ για το Κάςτρου τθσ Ωραίασ Κοιμωμζνθσ. τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε 

το δίδυμο Γκάρμισ-Παρτενκίρχεν γνωςτά χιονοδρομικά κζντρα. Εδϊ ζχουνε πραγματοποιθκεί δφο χειμερινοί 

Ολυμπιακοί αγϊνεσ. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ.  

6η μζρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ για αγορζσ. Αργά το απόγευμα μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθν  

πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ.   

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                                     585€                            

Σιμή  ςε μονόκλινο                                                    750€ 

Παιδική τιμή (μζχρι 12 ετών)                                   395€                                           

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοσ καυςίμων          175€                                

& Check points 
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  Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Μόναχο – Ακινα   με τθν Aaegean Airlines. 

 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και  μετακινιςεισ ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία Four Points by Sheraton Munchen Central 4* & Novotel Nuremberg 
Messezentrum 4*.  

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 

 Ζμπειρο Αρχθγό – υνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ./ Φ.Π.Α 

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά.  

 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά. 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων.        

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Ό,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
 

Πτήςεισ  

Αναχϊρθςθ : Α3  802    Ακινα – Μόναχο         08.30     10.10      

Επιςτροφι  : Α3  807     Μόναχο – Ακινα        18.25      21.55  

   

ημειώςεισ: 

Οι ξεναγήςεισ, εκδρομζσ, περιηγήςεισ είναι ενδεικτικζσ και υπάρχει περίπτωςη  να αλλάξει η ςειρά που θα 

πραγματοποιηθοφν. 
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