
ΑυστριακόΑυστριακό ΤιρόλοΤιρόλο
ΒαυαρικέςΒαυαρικές ΆλπειςΆλπεις

ΈναΈνα συναρπαστικόσυναρπαστικό εορταστικόεορταστικό ταξίδιταξίδι σταστα εντυπωσιακάεντυπωσιακά τοπίατοπία τωντων ΒαυαρικώνΒαυαρικών ΆλπεωνΆλπεων καικαι τουτου ΑυστριακούΑυστριακού

ΤιρόλοΤιρόλο,, μεμε τοτο οποίοοποίο επισκεπτόμαστεεπισκεπτόμαστε τοτο κουκλίστικοκουκλίστικο ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ,, τοτο εκπληκτικόεκπληκτικό στοστο είδοςείδος τουτου μουσείομουσείο τωντων

κρυστάλλωνκρυστάλλων ΣβαρόφσκιΣβαρόφσκι,, τοτο αμφιθεατρικάαμφιθεατρικά κτισμένοκτισμένο χωριόχωριό μεμε τατα χρωματιστάχρωματιστά κουκλόσπιτακουκλόσπιτα,, τοτο υπέροχουπέροχο

ΚίτζμπιελΚίτζμπιελ,, τηντην εκπληκτικήςεκπληκτικής ομορφιάςομορφιάς λίμνηλίμνη ΆχενζεεΆχενζεε μεμε τιςτις γύρωγύρω πυκνοφυτεμένεςπυκνοφυτεμένες βουνοπλαγιέςβουνοπλαγιές,, τοτο γραφικόγραφικό

χωριόχωριό ΠερτιζάουΠερτιζάου,, τοτο ""ΚάστροΚάστρο τουτου ΑλατιούΑλατιού",", τοτο πανέμορφοπανέμορφο ΣάλτσμπουργκΣάλτσμπουργκ,, τοτο παραμυθένιοπαραμυθένιο χωριόχωριό

Ομπεραμεργκάου, το μεγαλειώδες Κάστρο Νόισβανσταϊν, τοτο πανέμορφοπανέμορφο Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν,, καθώςκαθώς

καικαι τηντην κοσμοπολίτικηκοσμοπολίτικη πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΒαυαρίαςΒαυαρίας,, τοτο ΜόναχοΜόναχο!!
ΈναΈνα μαγευτικόμαγευτικό ταξίδιταξίδι,, πουπου παραπέμπειπαραπέμπει σεσε σκηνέςσκηνές απόαπό

εικονογραφημέναεικονογραφημένα παραμύθιαπαραμύθια!!



 Εξαιρετικές απ΄ ευθείας πτήσεις με SKY EXPRESS

 Περιήγηση στο γραφικότατο Ίνσμπρουκ

 Επίσκεψη στο εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς

 Ολοήμερη εκδρομή και ξενάγηση στην παραμυθένια πόλη του Σάλτσμπουργκ

 Επίσκεψη στην πανέμορφη κωμόπολη Γκάρμις-Πάρτενκιρχερν, ένα από το δημοφιλέστερα

θέρετρα της Γερμανίας

 Επίσκεψη στο επιβλητικό Κάστρο Νοϊσβανστάιν

 Επίσκεψη παραμυθένιο χωριόΟμπεραμεργκάου, παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά του σπίτια

 Επίσκεψη στο διασημότερο χιονοδρομικό κέντρο της Αυστρίας, το γραφικό Κίτζμπιελ με τα

χρωματιστά κουκλόσπιτα τιρολέζικης αρχιτεκτονικής

 Επίσκεψη στο πανέμορφο χωριόΠερτιζάου, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Άχενζεε

 Πέντε διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο ξενοδοχείο GRAUER BAR 4*

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

 Εμπειρότατος aρχηγός-συνοδός του γραφείου μας



Αγέρωχη και άγρια, πολύμορφη και πανέμορφη, ακαταμάχητη και επιβλητική, η οροσειρά των Άλπεων
διατρέχει ένα μεγάλο κομμάτι της Ευρωπαϊκής ηπείρου.

Το κουκλίστικο Ίννσμπρουκ είναι πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου Τιρόλο.
Κτισμένο σε μια κοιλάδα μεταξύ των βουνών Nordkette (2.334 μέτρα) στον βορρά, Patscherkofel (2.246

μέτρα) και Serles (2.718 μέτρα) στον νότο, αποτελεί το ιδανικό μέρος για τους λάτρεις του σκι και ένα

παγκοσμίως γνωστό κέντρο χειμερινού αθλητισμού, ταυτόχρονα όμως είναι και ένας προορισμός

τεσσάρων εποχών, καθώς πάντα έχει κάτι να προσφέρει στους επισκέπτες του!

Η "Μελωδία της Ευτυχίας", η διάσημη ταινία που γυρίστηκε στο Σάλτσμπουργκ της Αυστρίας,

αποτέλεσε για πολλούς αφορμή για να επισκεφθούν την παραμυθένια αυτή χώρα! Το "Κάστρο του

Αλατιού", όπως μεταφράζεται το όνομά του, είναι μια πόλη απαράμιλλης ομορφιάς.

Το παραμυθένιο χωριό Ομπεραμεργκάου στους πρόποδες των Βαυαρικών Άλπεων και στο νότιο

τμήμα της περίφημης "Ρομαντικής Οδού", είναι παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά του σπίτια με

σκηνές από γερμανικούς θρύλους, παραμύθια, λαογραφικές και θρησκευτικές ιστορίες, για τα

ξυλόγλυπτά του, καθώς και για την ανά δεκαετία θεατρική αναπαράσταση των Παθών του Χριστού.

Η πανέμορφη κωμόπολη Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν είναι ένα από το δημοφιλέστερα θέρετρα της

Γερμανίας και ένα από τα γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης.

Το επιβλητικό και μεγαλειώδες Κάστρο Νόισβανσταϊν είναι ένα παλάτι του 19ου αιώνα κτισμένο σε ένα

ειδυλλιακό σημείο των Βαυαρικών Άλπεων. Η κατασκευή του οφείλεται στον ονειροπόλο και

αμφιλεγόμενο βασιλιά Λουδοβίκο Β΄ της Βαυαρίας, ως χώρος ανάπαυσης και ως φόρος τιμής στον

Ρίχαρντ Βάγκνερ, τον οποίο θαύμαζε απεριόριστα. Ένας πραγματικά παραμυθένιος πύργος, που

αποτέλεσε πηγή έμπνευσης για το Κάστρο της Ωραίας Κοιμωμένης στα πάρκα της Disneyland.

Το ονειρεμένο αυτό ταξίδι στο Αυστριακό Τιρόλο και στις Βαυαρικές Άλπεις συμπληρώνεται με τον μαγικό,

θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων στο Μουσείο Σβαρόφσκι.



11ηη μέραμέρα:: ΑθήναΑθήνα -- ΜόναχοΜόναχο,, ΠεριήγησηΠεριήγηση -- ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη και
περιπατητική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης, όπου μεταξύ άλλων θα επισκεφθούμε την εντυπωσιακή
Marienplatz για να δούμε το μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής παλιό Δημαρχείο, καθώς και το ρολόι του επιβλητικού νέου
Δημαρχείου με τις 32 πολύχρωμες φιγούρες να κινούνται υπό τους ήχους 43 καμπανών δύο φορές ημερησίως. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούμε την υπαίθρια αγορά τροφίμων
Viktualienmarkt, τον Καθεδρικό ναό Frauenkirche, που είναι
αφιερωμένος στην Παναγία και θα θαυμάσουμε εξωτερικά το
παλάτι Residenz. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το
κουκλίστικο Ίννσμπρουκ, την "γέφυρα του ποταμού Ινν" (brücke:
γέφυρα), την πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου
κρατιδίου Τιρόλο. Τακτοποίηση στο κεντρικότατο ξενοδοχείο
GRAUER BAR 4* (www.grauer-baer.at/en). Διανυκτέρευση.

22ηη μέραμέρα:: ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ-- ΒάτενςΒάτενς//ΜουσείοΜουσείο ΣβαρόφσκιΣβαρόφσκι -- ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για το Βάτενς (Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το εκπληκτικό στο είδος του μουσείο
Σβαρόφσκι - ένα ταξίδι στον μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο των κρυστάλλων Σβαρόφσκι (Swarovski). Θα
περιηγηθούμε στους λαμπερούς διαδρόμους και 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 Σβαρόφσκι. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ, όπου κατά την περιήγησή μας θα δούμε την Χρυσή Στέγη, τις
πλατείες, τα δρομάκια, τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια, τον Καθεδρικό ναό και το παλάτι. Διανυκτέρευση.
33ηη μέραμέρα:: ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ -- ΚίτζμπιελΚίτζμπιελ -- ΛίμνηΛίμνη ΆχενζεεΆχενζεε -- ΠερτιζάουΠερτιζάου -- ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ

http://www.grauer-baer.at/en


Πρωινή αναχώρηση για μια
υπέροχη διαδρομή με
προορισμό το διασημότερο
χιονοδρομικό κέντρο της
Αυστρίας, το Κίτζμπιελ
(Kitzbühel). Πρόκειται για ένα
αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό
των Άλπεων με χρωματιστά
κουκλόσπιτα τιρολέζικης
αρχιτεκτονικής, που ξεπερνά
σε γραφικότητα ακόμα και τα
ωραιότερα εικονογραφημένα
παραμύθια! Συνεχίζουμε για
την υπέροχη λίμνη Άχενζεε
(Achensee), που περιβάλλεται
από τις πυκνοφυτεμένες
πλαγιές των βουνών. Θα
σταματήσουμε για λίγο στο
πανέμορφο χωριό Περτιζάου
(Pertisau) για να απολαύσουμε την εκπληκτική θέα της γύρω περιοχής και θα επιστρέψουμε το απόγευμα στο
Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.

44ηη μέραμέρα:: ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ,, ΟλοήμερηΟλοήμερη εκδρομήεκδρομή στοστο ΣάλτσμπουργκΣάλτσμπουργκ
Πρωινή αναχώρηση για την ολοήμερη εκδρομή μας στην γενέτειρα του Μότσαρτ, το πανέμορφο Σάλτσμπουργκ,
που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία της Ευτυχίας". Η διαδρομή μας μέσα από εντυπωσιακά
τοπία θα μας οδηγήσει στο "Κάστρο του Αλατιού", όπως μεταφράζεται το όνομα της πόλης, καθώς, κατά τη
ρωμαϊκή εποχή, η οικονομική δύναμη του Σάλτσμπουργκ στηρίχθηκε στον "λευκό χρυσό", δηλαδή το ορυκτό αλάτι.
Κατά τη διάρκεια της ξενάγησής μας στην παραμυθένια αυτή πόλη θα δούμε το παλάτι Μίραμπελ (εξωτερικά), ενώ,
αφού διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ, θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε, τον κεντρικό εμπορικό δρόμο της
έξοχα διατηρημένης Παλιάς Πόλης με τα στενά δρομάκια, τα όμορφα κτίρια, τους ναούς και το εντυπωσιακό κάστρο
Χοενσάλτσμπουργκ 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 βόλτες, ψώνια και καφέ. Επιστροφή το απόγευμα στο Ίννσμπρουκ.
Διανυκτέρευση.



55ηη μέραμέρα:: ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ -- ΓκάρμιςΓκάρμις--ΠάρτενκιρχερνΠάρτενκιρχερν -- ΚάστροΚάστρο ΝοϊσβανστάινΝοϊσβανστάιν -- ΟμπεραμεργκάουΟμπεραμεργκάου -- ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ
Πρωινή αναχώρηση για μια υπέροχη διαδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις με αρχικό προορισμό την πανέμορφη
κωμόπολη Γκάρμις-Πάρτενκιρχεν (Garmisch-Partenkirchen), ένα από το δημοφιλέστερα θέρετρα της Γερμανίας και
ένα από τα γνωστότερα χιονοδρομικά κέντρα της Ευρώπης. Εδώ φιλοξενήθηκαν το 1936 οι Χειμερινοί Ολυμπιακοί
Αγώνες, που αποτέλεσαν και το λόγο για τον οποίο ενώθηκαν τα μέχρι τότε ξεχωριστά χωριά του Γκάρμις και του
Παρτενκίρχεν που απείχαν μεταξύ τους μόλις ένα χιλιόμετρο. Το Garmisch (στα δυτικά) είναι μοντέρνο και αστικό,
ενώ το Partenkirchen (στα ανατολικά) διατηρεί την παραδοσιακή βαυαρική γοητεία. Εκτός των σύγχρονων
υποδομών για χειμερινά σπορ, η πόλη προσφέρει άπειρες δυνατότητες για πεζοπορία, ποδηλασία και
φυσιολατρικό τουρισμό ιδιαίτερα κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Στη συνέχεια, μέσα από μια υπέροχη διαδρομή,
φθάνουμε στο επιβλητικό και μεγαλειώδες κάστρο Νοϊσβανστάιν (Neuschwanstein), που δεσπόζει στον λόφο,
περιτριγυρισμένο από βουνά με πυκνό
δάσος και δύο μεγάλες λίμνες. Είναι το
πρώτο και το πιο διάσημο από τα τρία
κάστρα του βασιλιά της Βαυαρίας
Λουδοβίκου Β΄, που χρησιμοποιήθηκε
και ως πρότυπο για το Κάστρο της
Ωραίας Κοιμωμένης - σήμα κατατεθέν
της Disneyland. Αφού ξεναγηθούμε στο
εκπληκτικό αυτό παλάτι θα
αναχωρήσουμε για το γραφικό,
παραμυθένιο χωριό Ομπεραμεργκάου,
παγκοσμίως γνωστό για τα ζωγραφιστά
του σπίτια 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 που
σάρωνε. 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
κυρίως από τον κόσμο των παραμυθιών και των γερμανικών θρύλων. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ. Διανυκτέρευση.

66ηη μέραμέρα:: ΊννσμπρουκΊννσμπρουκ -- ΜόναχοΜόναχο -- ΑθήναΑθήνα
Πρωινή αναχώρηση για αεροδρόμιο του Μονάχου και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχωρήσειςΑναχωρήσεις:: 22,22, 2929 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 66 μέρεςμέρες

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS

Οι πτήσεις μας με

SKY EXPRESS
1η μέρα GQ 870 ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ 10:20-11:55

6η μέρα GQ 871 ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 12:55-16:30

Μια αποσκευή έως 20 κιλά και μια χειραποσκευή έως 8 κιλά

Πέντε διανυκτερεύσεις στο κεντρικότατο ξενοδοχείο GRAUER BAR 4*
Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, περιηγήσεις με κλιματιζόμενο πούλμαν, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα

Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ με επίσημο ξεναγό
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
 Φόροι αεροδρομίων,

επίναυλοι καυσίμων,

check points, parking,

φόροι πόλεων, ταξιδιωτική

ασφάλεια και ασφάλεια

COVID για ταξιδιώτες έως

75 ετών: € 350
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη

και από άλλες πόλεις: €

100 με την SKY
EXPRESS (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Χριστουγεννιάτικο δείπνο στις 24/12: 80 €/άτομο ή Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στις 31/12 στο ξενοδοχείο
160 €/άτομο

Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα, πέραν εκείνων που αναγράφονται στα περιλαμβανόμενα

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο 895

3ο άτομο έως 12 ετών 695

Μονόκλινο 1195



ΤοΤο ΞενοδοχείοΞενοδοχείο μαςμας GRAUERGRAUER BARBAR 4*4* στοστο ΊνσμπρουκΊνσμπρουκ

"Είμαστε εκεί που πηγαίνουν οι άλλοι: Στην καρδιά του Ίνσμπρουκ"!

Το ξενοδοχείο GRAUER BAR 4* βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, γεγονός που το καθιστά ιδανικό

σημείο για εξερευνήσεις, περιπάτους, επισκέψεις σε μουσεία και αγορές.

Όλα τα δωμάτια είναι κομψά, άνετα, φωτεινά, με μοντέρνα επίπλωση, πανοραμικά παράθυρα με θέα στα

γύρω βουνά, ρυθμιζόμενο κλιματισμό, υψηλής ταχύτητας πρόσβαση στο Internet, καλωδιακή τηλεόραση,

απ΄ ευθείας τηλεφωνική γραμμή και χρηματοκιβώτιο. Κάθε δωμάτιο είναι μια ξεχωριστή όαση γαλήνης.

Η αλπική παράδοση συναντά την ποιότητα και τον σύγχρονο σχεδιασμό.
Το ξενοδοχείο διαθέτει αίθουσες εκδηλώσεων και συνεδρίων με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας,

χώρους στάθμευσης αυτοκινήτων στο παρακείμενο υπόγειο, εστιατόρια, πισίνα 45 m² στον 5ο όροφο και

εξωτερικό τζακούζι. Καθ 'όλη τη διάρκεια του έτους οι επισκέπτες μπορούν να χαλαρώσουν και να

επαναφορτίσουν τις μπαταρίες τους. Δύο εξωτερικές βεράντες, μια αίθουσα χαλάρωσης και ένα γυμναστήριο

με υπερσύγχρονο εξοπλισμό ολοκληρώνουν το εκτεταμένο σπα που προσφέρει το ξενοδοχείο.


