Μόναχο
Σάλτσμπουργκ,Ίννσμπρουκ, Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι
Ρέγκενσμπουργκ, Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, Όμπεραμεργκαου

1η μέρα: Αθήνα - Μόναχο, Ξενάγηση πόλης
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την LUFTHANSA για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο, που
είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Ίζαρ. Άφιξη και περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα
δούμε μεταξύ άλλων το ρολόι του επιβλητικού Δημαρχείου που χτυπάει δύο φορές την ημέρα, με τις 32
πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται προς δυο κατευθύνσεις υπό τους ήχους 43 καμπανών, γιορτάζοντας τον γάμο
του Δούκα Γουλιέλμου. Βόλτα στην εντυπωσιακή αγορά. Θα νιώσετε το άρωμα του ζεστού κρασιού στα μικρά
ξύλινα περίπτερα, θα γευθείτε τα κλασικά λαχταριστά λουκάνικα (wurst) και θα αγοράσετε πανέμορφα χειροποίητα
δώρα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4* (www.accorhotels.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Μόναχο - Ρέγκενσμπουργκ - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για το Ρέγκενσμπουργκ, μια μεσαιωνική μεγαλούπολη, που το όνομά της σημαίνει "Κάστρο της
Βασίλισσας". Η πόλη ιδρύθηκε από τους Ρωμαίους και αποτελούσε από τον μεσαίωνα έως και τις αρχές του 19ου
αιώνα ένα σημαντικό πολιτικό και οικονομικό κέντρο της Γερμανίας. Κτισμένη στις όχθες των ποταμών Δούναβη και
Ρέγκεν, αποτελεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 2006. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη,
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την Πέτρινη Γέφυρα, ένα εξαιρετικό δείγμα μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής, θα
διασχίσουμε την Ρωμαϊκή Πύλη (Porta Praetoria), θα επισκεφθούμε τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Πέτρου, που
θεωρείται το κορυφαίο έργο γοτθικής αρχιτεκτονικής στη Βαυαρία, καθώς και το παλιό Δημαρχείο. Χρόνος
ελεύθερος και επιστροφή στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Μόναχο - Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν - Όμπεραμεργκαου - Ανάβαση στο βουνό Zugspitze - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για την πανέμορφη κωμόπολη Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν, το δημοφιλέστερο θέρετρο της
Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη φήμη του στην εξαιρετική του
τοποθεσία στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων, τη Zugspitze (2.964 μέτρα). Εδώ
φιλοξενήθηκαν το 1936 οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες. Προηγουμένως, το Γκάρμις και το Παρτενκίρχεν ήταν δύο
ξεχωριστά χωριά που απείχαν μεταξύ τους μόλις ένα χιλιόμετρο. Με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατ'
εντολή του Αδόλφου Χίτλερ, ενώθηκαν και αποτέλεσαν μια ενιαία περιφέρεια. Το Γκάρμις είναι το παλαιότερο από
τα δύο χωριά και στο κέντρο του υπάρχουν πανέμορφα σπίτια και πανδοχεία, ζωγραφισμένα με υπέροχες
βουκολικές και βιβλικές παραστάσεις. Το Πάρτενκιρχεν είναι κατά τριακόσια περίπου χρόνια νεότερο. Με τον
οδοντωτό μπορούμε να ανεβούμε (καιρού επιτρέποντος, έξοδα ατομικά) στο ψηλότερο σημείο των 2.964 μέτρων
για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα των γερμανικών, αυστριακών και ιταλικών Άλπεων, που πραγματικά κόβει
την ανάσα!!! Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό, παραμυθένιο χωριό Όμπεραμεργκαου, παγκοσμίως
γνωστό για τα ξύλινα ζωγραφιστά σπιτάκια του και κυρίως για τη θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού
κάθε 10 χρόνια - ένα τάμα που έγινε το 1633, σε μια ύστατη προσπάθεια αναχαίτισης της πανούκλας.
Περπατώντας, θα δούμε και θα θαυμάσουμε τους ζωγραφισμένους με φωτεινά χρώματα τοίχους, όπου
απεικονίζονται θέματα θρησκευτικού περιεχομένου, αναπαραστάσεις από την καθημερινή ζωή της υπαίθρου και
πολλές άλλες. Επιστροφή το απόγευμα στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Μόναχο - Βάτενς/Μουσείο Σβαρόφσκι - Ίννσμπρουκ - Μόναχο
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το μοναδικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι
- ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων Swarovski (έξοδα ατομικά). Θα
περιηγηθούμε στους λαμπερούς Διαδρόμους, στις "Αίθουσες των Θαυμάτων", σε έναν χώρο που συνδυάζει
δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος Κόσμος διαθέτει έναν τεράστιο
χώρο για το κατάστημά του, όπου ο επισκέπτης μπορεί να αγοράσει κάποιες από τις μοναδικές δημιουργίες του
οίκου. Συνεχίζουμε για να επισκεφθούμε το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, τη "γέφυρα του ποταμού Ινν" (brücke:
γέφυρα), πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο, με τις πλατείες του, τα δρομάκια του, τα
μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και το παλάτι. Επιστροφή το απόγευμα στο Μόναχο.
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Μόναχο, Ολοήμερη εκδρομή στο Σάλτσμπουργκ

Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στο πανέμορφο Σάλτσμπουργκ. Η διαδρομή μας μέσα από το
εντυπωσιακό τοπίο της Βαυαρίας και λίγο αργότερα της Αυστρίας θα μας οδηγήσει στο "Κάστρο του Αλατιού",
όπως μεταφράζεται το όνομα της πόλης του Σάλτσμπουργκ, καθώς, κατά τη ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική του
δύναμη στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην
παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους κήπους του, ενώ, αφού διασχίσουμε το
ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της
έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt) με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το
εντυπωσιακό κάστρο Χοχενσάλτσμπουργκ (Hohensalzburg) στην κορυφή του λόφου. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ
και βιτρίνες με πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες
κλασικής μουσικής, ο Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791), το οποίο σήμερα αποτελεί το ομώνυμο
Μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και οικογενειακά αντικείμενα. Χρόνος ελεύθερος για τα βόλτες, ψώνια και
καφέ. Επιστροφή το απόγευμα στο Μόναχο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Μόναχο - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Σας προτείνουμε, στον ελεύθερο χρόνο σας και εφόσον η πτήση σας το επιτρέπει, να
επισκεφθείτε τα παγκοσμίου φήμης μουσεία και πινακοθήκες του Μονάχου (εφόσον είναι ανοιχτά), όπως την
πρόσφατα ανακαινισμένη Παλαιά Πινακοθήκη (Alte Pinakotek) με αριστουργήματα της αναγέννησης - είναι το
μουσείο που πλέον συναγωνίζεται το Λούβρο. Απέναντι βρίσκεται η Νέα Πινακοθήκη, την οποία επίσης μπορείτε να
επισκεφθείτε και έπειτα να συνεχίσετε με το Deutches Museum, που καλύπτει κάθε είδος επιστήμης και τεχνολογίας
στις 55 αίθουσές του. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το μουσείο της BMW και το Ολυμπιακό Πάρκο.
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής στην Αθήνα.
Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Στο πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνεται η 3η μέρα. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό
σας.
Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA
• Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MERCURE CITY CENTER 4*
• Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, είσοδοι σε μουσεία, μνημεία, ανάβαση στο
βουνό Zugspitze για όσους επιθυμούν (καιρού επιτρέποντος) και λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήματα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

