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ΚΑΘΑΡΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 2020 

ΜΟΝΑΧΟ – ΒΑΥΑΡΙΑ  

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από € 445,00 

 

Αναχώρηση 

28 Φεβρουαρίου 2020 

 

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. Αυτό έχουμε σχεδιάσει και σας προτείνουμε για την Αργία 

της Καθαράς Δευτέρας 2020…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΜΟΝΑΧΟ 

Συνάντηση στο Ελ. Βενιζέλος και πρωινή πτήση για το Μόναχο. Με την άφιξή μας θα δούμε το Πανεπιστήμιο, την 

Αψίδα του Θριάμβου, το Εθνικό Θέατρο κ.ά. Ακολουθεί βόλτα στην παλιά πόλη, όπου θα δούμε το ανάκτορο 

Ρέζιντεντς, και περνώντας από την περιοχή με τις ιστορικές μπιραρίες θα καταλήξουμε στην πλατεία του νεογοτθικού 

δημαρχείου, με τη Στήλη της Παρθένου Μαρίας. Χρόνος ελεύθερος. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και 

τακτοποίηση δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 2 

ΜΟΝΑΧΟ, ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ, ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΪΝ 

Πρωινό και αναχώρηση για το παραμυθένιο Ομπεραμεργκάου, διάσημο παγκοσμίως για τα ζωγραφισμένα σπίτια του. 

Επόμενη στάση μας το φημισμένο Κάστρο Νόισβανστάιν. Δεσπόζει ανάμεσα στις ψηλές κορφές των Άλπεων και είναι 

πραγματικά σαν να βγήκε από παραμύθι! Επιστροφή στο Μόναχο. Απόγευμα και βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 
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Ημέρα 3 

ΜΟΝΑΧΟ, ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 

Πρωινό και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Το πνεύμα του Μότσαρτ θα σας ακολουθεί παντού στην όμορφη 

γενέτειρά του, μαζί με τη μοναδική μουσική κουλτούρα της και τα πανέμορφα τοπία. Το Σάλτσμπουργκ είναι μια πόλη 

όπου όλα μοιάζουν να έχουν φτιαχτεί τέλεια και όχι άδικα, το πιο τουριστικό μέρος της Αυστρίας μετά τη Βιέννη. Το 

Σάλτσμπουργκ, στα δυτικά της χώρας και σε υψόμετρο 425 μέτρων., είναι το «παραμύθι» της Αυστρίας. Δίπλα στον 

ποταμό Salzach, το βλέμμα σας θα «κολλήσει» στο μωσαϊκό του Altstadt, της παλιάς πόλης με τους χαριτωμένους 

τρούλους και τα καμπαναριά, το εντυπωσιακό κάστρο στην κορυφή του λόφου και τα χιονισμένα βουνά. Περιήγηση 

στην πόλη και χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο. Βράδυ ελεύθερο. Διανυκτέρευση. 

 

Ημέρα 4 

ΜΟΝΑΧΟ, ΡΕΓΚΕΝΣΜΠΟΥΡΓΚ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και άμεση αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, που βρίσκεται στην καρδιά της 

Βαυαρίας, στο βορειότερο σημείο του Δούναβη και στην άκρη του Βαυαρικού Δάσους. Η πόλη, η οποία ιδρύθηκε από 

τους Ρωμαίους, αποτελούσε από το Μεσαίωνα έως και την αρχή του 19ου αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και 

οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Στην παλιά πόλη υπάρχουν πολλά μεσαιωνικά κτίρια με χαρακτηριστικούς ψηλούς 

πύργους, ενώ η γραφικότητα της περιοχής είναι ονομαστή. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 

πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 
Early  

Booking 
2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

28/02 4 
Holiday Inn Munich City 

Center (4*) ή παρόμοιο 
€ 445 

   

€ 495 + € 120 € 395 

   

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Lufthansa 

2. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 5kgs ανά άτομο 

3. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* 

4. Πρωινό καθημερινά 
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5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Μονάχου 

6. Όλες οι μεταφορές – μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

7. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

8. Ενημερωτικά έντυπα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων (€ 180,00) 

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

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 

 

Σημειώσεις: 

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με επιλεγμένο συνεργαζόμενο γραφείο 

 Η ροή και το πρόγραμμα των ξεναγήσεων οριστικοποιείται το αργότερο τρεις (3) ημέρες πριν από την 

αναχώρηση με την παραλαβή του αναλυτικού ημερήσιου προγράμματος (ενημερωτικό εκδρομής) 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι 

κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα 

παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Στα ξενοδοχεία ζητείται πιστωτική κάρτα ή κάποιο ποσό ως εγγύηση το οποίο επιστρέφεται με το check out 

 Η συμμετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόμενα ταξίδια, σημαίνει αυτόματη και ανεπιφύλακτη αποδοχή 

των Γενικών Όρων Συμμετοχής 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗMUC     28FEB     LH1755   06:00-07:35 

MUCATH     02MAR   LH1754   21:20-00:40 
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