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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΜΟΝΑΧΟ 

για τον δεύτερο εκτός έδρας αγώνα στο φετινό Champions League… 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

από €780,00 

Αναχώρηση 

04 Νοεμβρίου 2019 

 

Πόλεις-μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς, μακραίωνη ιστορία, μεγάλη παράδοση, τοπία μοναδικού 

φυσικού κάλλους είναι μόνο λίγοι από τους λόγους για τους οποίους αξίζει να ταξιδέψει κανείς στη Βαυαρία και το 

Μόναχο. Σε μια από τις μεγαλύτερες χώρες της Ευρώπης θα δούμε παλάτια, μεσαιωνικά κάστρα, πόλεις-ναούς και θα 

γνωρίσουμε το άλλο πρόσωπο της Γερμανίας που ξέρουμε…! 

 

Ημέρα 1 (4/11/2019) 

ΑΘΗΝΑ, ΜΟΝΑΧΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για το Μόναχο. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, 

συνάντηση με τον τοπικό συνεργάτη μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και έναρξη της ξενάγησής μας στη βαυαρική πόλη. 

Μεταξύ άλλων θα δούμε: την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο 

με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την Εκκλησία του Αγίου 

Πέτρου, την παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Θα διασχίσουμε τη Βικτουάλιενμαρκτ, μία ανοιχτή αγορά εδώδιμων 

ειδών με προϊόντα από όλο τον κόσμο. Θα δούμε την Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ, ένα από τα 

αντιπροσωπευτικότερα δείγματα της αρχιτεκτονικής μπαρόκ και σπίτι των αδελφών Άσσαμ, την Εκκλησία του Αγίου 

Μιχαήλ και αμέσως μετά τον Καθεδρικό Ναό της Παρθένου Μαρίας με τους χαρακτηριστικούς τρούλους ύψους 99 

μέτρων! Προχωράμε στην Προμενάντεπλατς και στον ιστορικό Ναό του Σωτήρος, ο οποίος το 1828 παρεχωρήθη από 

τον βασιλιά Λουδοβίκο Α΄ στον Ελληνισμό της πόλεως. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε (πεζόδρομος με καταστήματα) 

και η Όντεονσπλάτς. Συνεχίζουμε στη Ρεσιντεντστράσσε και την Πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της 

Βαυαρίας. Εδώ, βρίσκεται η κεντρική είσοδος του Χειμερινού Παλατιού και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας 

του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασσε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία υπάρχουν 

καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών –όπως Gucci, Armani και Bulgar – καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, 

καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπρόιχαους, μία από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η 
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οποία βρίσκεται στην ιδιοκτησία της βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο 

Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Το απόγευμα μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Παραλαβή και 

τακτοποίηση δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 (5/11/2019) 

ΜΟΝΑΧΟ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρωινό και αναχώρηση για το παραμυθένιο Σάλτσμπουργκ. Στην περιήγησή μας θα περάσουμε από τους κήπους του 

ανακτόρου Μίραμπελ και θα δούμε τον ποταμό Salzach, το σπίτι του Μότσαρτ, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και 

το Αβαείο του Αγίου Πέτρου. Χρόνος για καφέ και βόλτα. Επιστροφή στο Μόναχο και στο ξενοδοχείο μας αργά το 

απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 3 (6/11/2019) 

ΜΟΝΑΧΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ BMW) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε όπως εσείς επιθυμείτε στην πόλη. Μια πολύ καλή ευκαιρία για ψώνια και 

χαλάρωση. Εναλλακτικά και σε συνεννόηση με τον αρχηγό της αποστολής μπορείτε να επισκεφθείτε το BMW Welt & 

Museum (έξοδα ατομικά και μετακίνηση με τα τοπικά μέσα). Χτισμένο το 1973 και πρόσφατα ανακαινισμένο, το 

διάσημο μουσείο της ιστορικής βαυαρικής αυτοκινητοβιομηχανίας παρουσιάζει την ιστορία της φίρμας μέσα από 

εντυπωσιακά εκθέματα. Το απόγευμα συγκέντρωση στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο Allianz Arena για να 

παρακολουθήσουμε τον αγώνα ποδοσφαίρου μεταξύ της Bayern και του Ολυμπιακού. Με το τέλος του αγώνα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4 (7/11/2019) 

ΜΟΝΑΧΟ, ΝΤΑΧΑΟΥ, ΡΕΚΕΝΤΖΜΠΟΥΡΓΚ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για την επίσκεψή μας στο Νταχάου και τη μεσαιωνική βαυαρική πόλη 

Ρέκεντζμπουργκ που βρίσκεται στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του βαυαρικού δάσους. Στην παλιά 

πόλη υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς πύργους. Στη συνέχεια μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.  

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

4/11 4 
Hampton by Hilton Munich 

City West (4*) 
€ 780 € 960 
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Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Lufthansa 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου 

7. Ξενάγηση Μονάχου με την άφιξη με Έλληνα ξεναγό 

8. Εκδρομή και ξενάγηση στο Σάλτσμπουργκ με Έλληνα ξεναγό 

9. Μεταφορές από και προς το Allianz Arena 

10. Ολοήμερη εκδρομή στο Νταχάου και το Ρέκεντζμπουργκ 

11. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

12. Ενημερωτικά έντυπα 

13. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Δημοτικός φόρος διαμονής, ο οποίος καταβάλλεται απευθείας στα ξενοδοχεία (όπου και αν αυτός ζητηθεί) 

2. Προαιρετική εκδρομή στο BMW Welt & Museum 

3. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

4. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

5. Εισιτήρια αγώνα 

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ 

τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗMUC     04NOV     LH1755   06:10-07:45 

MUCATH     07NOV     LH1754   21:25-00:50 
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