
           Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )

Αθήνα 105 63

Τηλέφωνο: 210 3315621

Φαξ: 210 3315623 – 4

Email: info  @  grefis  .  gr   

Mε τον Ολυμπιακό 

στο Μόναχο 7ημ. οδικό
Εισιτήρια του Αγώνα εξασφαλισμένα

Επίσημο ταξιδιωτικό γραφείο του Ολυμπιακού

Αναχωρήσεις :                     03 Νοεμβρίου ’19 

1η ημέρα: (03/11) ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ - ΑΝΚΟΝΑ

Συγκέντρωση,  επιβίβαση  στο  λεωφορείο  και  αναχώρηση  για  το  λιμάνι  της

Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για

το λιμάνι της Ανκόνα. Διανυκτέρευση εν πλω. 

2η ημέρα: (04/11) ΑΝΚΟΝΑ - ΠΑΝΤΟΒΑ

Άφιξη νωρίς το μεσημέρι στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την Πάντοβα. Αργά το

απόγευμα άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

3η ημέρα: (05/11) ΠΑΝΤΟΒΑ – ΒΕΝΕΤΙΑ (περιήγηση) – ΜΟΝΑΧΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και περιήγηση στην πιο ρομαντική πόλη του κόσμου, τη Βενετία,

χτισμένη  πάνω  σε  118  μικρά  νησιά,  που  ενώνονται  με  410  περίπου  γέφυρες,  και  έχει

ανακηρυχτεί  Μνημείο  Παγκόσμιας  Πολιτιστικής  Κληρονομιάς  από  την  UNESCO.  Από  το

Τρονκέτο,  μεταφορά  εξ  ιδίων  με  βαπορέτο  στην  περιοχή  Καστέλλο,  όπου  βρίσκεται  η

ορθόδοξη  εκκλησία  του  Αγίου  Γεωργίου  των  Ελλήνων  και  το  Βυζαντινό  Ινστιτούτο.

Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό Παλάτσο των

Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικο-γοτθικό στιλ,

και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι της Ευρώπης»,

όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος Καθεδρικός του Αγίου

Μάρκου,  αριστούργημα  βυζαντινής  αρχιτεκτονικής,  με  εντυπωσιακά  ψηφιδωτά,  το

καμπαναριό  του  (Καμπανίλε),  ο  Πύργος  του  Ρολογιού,  η  Μαρκιανή  Βιβλιοθήκη  και  το

περίφημο Μουσείο Καρέρ.  Συνεχίζουμε για το Μόναχο.  Άφιξη το βράδυ,  μεταφορά και

τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

4η ημέρα: (06/11) ΜΟΝΑΧΟ (περιήγηση) – ΑΓΩΝΑΣ(Μπάγερν Μονάχου-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ)

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε την περιήγησή μας από

την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο
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με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας με το χρυσό άγαλμα. Θα συνεχίσουμε με την

εκκλησία του Αγίου Πέτρου, που είναι η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η

Τεατινερστράσσε, ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα καο το νεοκλασικού ρυθμού

κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμιλιανστρασε, η ακριβότερη οδό

της πόλης, με καταστήματα από ακριβούς οίκους μόδας – όπως Gucci, Armani, Bulgari κ.ά,

καθώς και  ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης,  καφέ και  εστιατόρια.  Θα συνεχίσουμε με το

Χοφμπροιχάους, μια από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται στην

ιδιοκτησία της Βαυαρικής  κυβέρνησης  και  προχωρώντας θα βρεθούμε στ  σπίτι,  όπου ο

Μότσαρτ  το  1780  έγραψε  την  όπερα  της  Ιδομενέας.  Τελειώνουμε  την  ξενάγηση  στην

πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα μεταφορά στο

γήπεδο για την παρακολούθηση του  αγώνα Μπάγερν Μονάχου-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ. Επιστροφή

στο ξενοδοχείο μετά το τέλος του αγώνα. Διανυκτέρευση.

 

5η ημέρα: (07/11) ΜΟΝΑΧΟ – ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (περιήγηση) – ΒΕΡΟΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Ίννσμπρουκ. Στην σύντομη περιήγησή μας θα

έχουμε την ευκαιρία να ούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα από αξιοθέατα που συνθέτουν

την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίννσμπρουκ « διαμάντι  των

Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα την στολίζουν

σαν ένα μόνιμο και  διαρκές μοναδικό κόσμημα.  Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο

ιστορικό  κέντρο  και  θα  θαυμάσουμε  την  Χρυσή  Στέγη,  τα  Χειμερινά  Ανάκτορα  (όπου

βρίσκεται  η  σαρκοφάγος  του  αυτοκράτορα  Μαξιμιλιανού)  και  τον  μεγαλόπρεπή  και

χρυσοστολισμένο ναό του Αγίου Ιακώβ. Συνεχίζουμε για την Βερόνα. Άφιξη και τακτοποίηση

στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 

6η ημέρα: (08/11) ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο

πλοίο της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω.

7η ημέρα: (09/11) ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ  – ΑΘΗΝΑ 

Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα φθάσουμε στο λιμάνι της

Ηγουμενίτσας/Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά

το απόγευμα.

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο         485€   

Τιμή σε μονόκλινο                       595 €  

                             

Περιλαμβάνονται:

 Πολυτελές  κλιματιζόμενο  πούλμαν  του  γραφείου  μας  για  τις  μεταφορές  και

μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 Ακτοπλοϊκά  εισιτήρια  Πάτρα/Ηγουμενίτσα  –  Ανκόνα  -  Ηγουμενίτσα/Πάτρα  σε

4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).

 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*. 



 Πρωινό καθημερινά. 

 Εκδρομές,  περιηγήσεις,  όπως  αναφέρονται  στο  αναλυτικό  πρόγραμμα  της

εκδρομής.

 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.

 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

 Φ.Π.Α

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.

Δεν περιλαμβάνονται:

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Καραβάκι Βενετίας την ημέρα της επίσκεψης (15€)

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

 Εισιτήρια  αγώνα  (αναμένεται  η  ανακοίνωση  της  τιμής  /  πληρώνονται  και

παραλαμβάνονται πριν την αναχώρηση)

Σημείωση:  Οι  εκδρομές,  περιηγήσεις  είναι  ενδεικτικές  και  μπορεί  να αλλάξει  η  σειρά που θα

πραγματοποιηθούν.
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