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ΜΟΝΑΧΟ 
ΑΥΣΤΡΙΑΚEΣ  ΑΛΠΕΙΣ  12ημ. 

Ροβερέτο , Ίνσμπρουκ , Ζεέφελντ , Μόναχο, Γκάρμις Πάτερκιρχεν , 
Κίτσμπουελ, Κουφστάιν ,  Σαιντ Γκίλγκεν ,  Σάλτσμπουργκ, λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ  - 

Χάλλστατ , Φίλαχ , Κλάγκενφουρτ,  Λουμπλιάνα, Τεργέστη  , Πάντοβα      

Αναχώρηση  :        21   Δεκεμβρίου ΄19

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ  – ΠΑΤΡΑ (ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – AΝΚΟΝΑ 
Συγκέντρωση 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 μέρα: ΑΝΚΟΝΑ -   ΡΟΒΕΡΕΤΟ   
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση  για το  Ροβερέτο  στο  νότιο κομμάτι  του
Τιρόλο.  Άφιξη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΡΟΒΕΡΕΤΟ  – ΙΝΣΜΠΡΟΥΓΚ – ΖΕΕΦΕΛΝΤ - ΜΟΝΑΧΟ   
Πρωινό στο  ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το  κοσμοπολίτικο Ίνσμπρουκ που είναι κτισμένο
δίπλα στις  όχθες του ποταμού Ιν.  Στη   περιήγηση μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο του. Η
Αψίδα του Θριάμβου, η Στήλη της Αγίας Άννας, το Δημαρχείο,  η Χρυσή Στέγη – έμβλημα
της πόλης, το παλάτι Χόφμπουργκ  θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον μας. Η βόλτα  στους
πλακόστρωτους  δρόμους της παλαιάς  πόλης μοιάζει με ένα μικρό ταξίδι στην εποχή των
Αψβούργων.  Χρόνος  ελεύθερος  και αναχώρηση για το γραφικό χωριό του Ζέεφελντ που
απλώνεται σε ένα οροπέδιο περιτριγυρισμένο από τις πλαγιές των Άλπεων σε ένα τοπίο
ασύλληπτης ομορφιάς με τους αμαξάδες στη κεντρική πλατεία που σε περιμένουν για να σε
ξεναγήσουν  στο  μικρό  τους  παράδεισο.  Αν  και  μικρό  σε  μέγεθος  προσφέρει  μεγάλες
συγκινήσεις όπως σπίτια με ξύλινες στέγες και ζωγραφισμένες εξωτερικές τοιχογραφίες που
αναδεικνύουν   την  αρχιτεκτονική  των  Αυστριακών  Άλπεων.   Στα  μικρά  ξύλινα  κιόσκια
μπορείτε να δοκιμάσετε  τοπικά γλυκίσματα και κρασί ή να απολαύσετε ένα ποτήρι μπύρα ή
μια   σοκολάτα  μπίτερ  στα τραπεζάκια   έξω από τις  μπυραρίες  και  τα  καφέ της μικρής
πλατείας  Ντορφπλάτζ.  Τελευταίος  μας  προορισμός   για   σήμερα η  πρωτεύουσα   της
Βαυαρίας  το  Μόναχο.  Η  πόλη  είναι  ένα  εμπνευσμένο  μείγμα  ιστορικών  κτηρίων  και
εντυπωσιακής αρχιτεκτονικής, από τότε που ανακατασκευάστηκαν τα κατεστραμμένα από
τον πόλεμο κτήρια, αλλά και δημιουργήθηκαν νέα. Η «καρδιά» της χτυπά στη Μαρίενπλατς,
που αποτελεί το κέντρο δεκάδων εκδηλώσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου. Γύρω της
βρίσκονται μερικά από τα πιο σημαντικά ιστορικά κτήρια όπως το Δημαρχείο με το ρολόι,
ενώ λίγο πιο κάτω είναι η υπαίθρια αγορά τροφίμων, απ’ όπου ξεκινά και ο παράδεισος του
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αγορών. Με  την  άφιξη στη πόλη  μεταφορά  και τακτοποίηση  στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο
και διανυκτέρευση.     

4η ημέρα:   ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου θα αρχίσει   από  το
Ολυμπιακό χωριό με το Ολυμπιακό Πάρκο που κατασκευάστηκε για να φιλοξενήσει την 20ή
Ολυμπιάδα,  που  διεξήχθη  το  1972  Καταλαμβάνει  έκταση  3.000  στρεμμάτων  και
σχεδιάστηκε από τον αρχιτέκτονα Γκίντερ Μπένις . Περιλαμβάνει το Ολυμπιακό Χωριό, το
Κέντρο Τύπου, τον Ολυμπιακό Πύργο και τις αθλητικές εγκαταστάσεις. Διαθέτει επίσης 43
χλμ. δρόμων και 32 λίμνες. Στη συνέχεια της περιήγησής μας θα θαυμάσουμε τα κλασικά
κτίρια,  τις  όμορφες  πλατείες  και  τα  γοτθικά  μνημεία  της  πόλης.  Θα περιηγηθούμε  στη
γοητευτική και πολύβουη Μαρίεν πλατς  που συμπληρώνουν η στήλη με το χρυσό άγαλμα
της Παναγίας το γοτθικού ρυθμού Παλαιό Δημαρχείο  και  τη  παλαιότερη εκκλησία του
Μονάχου (12ου αιώνα), που χαρακτηρίζεται από έντονα στοιχεία μπαρόκ. Η ανάβαση στην
κορυφή του καμπαναριού  της,  αλλά κυρίως το αποκαλυπτικό  πανόραμα της πόλης από
ύψος  92  μ.,  θα  σας  κόψουν  την  ανάσα. Θα  συνεχίσουμε  με   τον  Καθεδρικό  Ναό  της
Παρθένου Μαρίας  με τους χαρακτηριστικούς τρούλους (ύψους 109 μ.),  που αποτελούν
σήμα κατατεθέν της βαυαρικής πρωτεύουσας. Σε μικρή απόσταση από την Μαρίενπλατζ
-πάντα μέσα στα όρια του ιστορικού κέντρου- η κιτρινόχρωμη μπαρόκ εκκλησία Τεατίνερ
κίρχε (17ου αιώνα) διακρίνεται για τον πλούσιο εξωτερικό και εσωτερικό της διάκοσμο. Στο
μικρό παρεκκλήσι βρίσκονται οι τάφοι του βασιλιά Mαξιμίλιαν του 2ου και της συζύγου του
βασίλισσας  Μαρίας,  ενώ  στην  κρύπτη  είναι  θαμμένα  13  μέλη  της  οικογένειας  των
Βίτελσμπαχ,  μεταξύ των οποίων και ο βασιλιάς Όθωνας της Ελλάδας.  Υπόλοιπο   ημέρας
ελεύθερο . Επιστροφή  στο ξενοδοχείο. Δείπνο και  διανυκτέρευση.  

5η ημέρα:   ΜΟΝΑΧΟ  - ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΤΕΡΚΙΡΧΕΝ
Πρωινό στο  ξενοδοχείο και αναχώρηση  για  εκδρομή στο Γκάρμις Πάτερκιρχεν  μία πόλη
της Βαυαρίας, κοντά στα σύνορα με την Αυστρία . Μέχρι και το 1935 τόσο το Γκάρμις όσο
και το Παρτενκίρχεν ήταν ανεξάρτητα το ένα από το άλλο, οπότε κατ' εντολή του Αδόλφου
Χίτλερ ενώθηκαν  για  να  υποδεχτούν  τους Χειμερινούς  Ολυμπιακούς  Aγώνες  του  1936.
Επιστροφή  νωρίς  το απόγευμα  στο  ξενοδοχείο μας . Δείπνο. Διανυκτέρευση.  

6η ημέρα:   ΜΟΝΑΧΟ  - KITΣΜΠΟΥΕΛ – ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ  
Πρωινό . Αναχώρηση για μια άλλη μεσαιωνική πόλη της Αυστρίας  που είναι κυρίως γνωστή
από τις αθλητικές τις διοργανώσεις και τα φεστιβάλ της.  Το Κίτσμπουελ βρίσκεται ανάμεσα
στο  Ίνσμπρουκ  και  το  Σάλτσμπουργκ,  σ’  ένα  προνομιούχο  σημείο  των  Άλπεων,  όπου
καθιερώθηκαν  τα  χειμερινά  σπορ  στην  Αυστρία  αλλά  και  εν  μέρει  στην  Ευρώπη.  Πιο
χαμηλά,  μέσα  στην  πόλη,  θα  ανακαλύψετε  στα  καταστήματα  πολλά  και  ενδιαφέροντα
παραδοσιακά είδη, αρκετά από αυτά χειροποίητα, ενώ δεν λείπουν και οι βιτρίνες με ρούχα
και  αξεσουάρ  διεθνών  οίκων  μόδας  για  όλα  τα  γούστα  .  Επίσης  στολισμένα  καφέ,
αρτοποιεία  και  ζαχαροπλαστεία  βρίσκονται  σε  κάθε  γωνιά  της   παραμυθένιας  πόλης.
Μεταφορά στο  ξενοδοχείο μας  στο  Κουφστάιν.  Τακτοποίηση στα  δωμάτια.  Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

7η ημέρα:  ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ -  ΣΑΙΝΤ  ΓΚΙΛΓΚΕΝ -  ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για  το αυτοκρατορικό Σάλτσμπουργκ αφού πρώτα
επισκεφθούμε ένα  από τα  ομορφότερα χωριά της  Αυστρίας  το Σαιντ Γκίλγκεν.  Mέσα από
μία θαυμάσια διαδρομή, θα φτάσουμε στη γενέτειρα του Μότσαρτ. Eδώ θα περάσουμε
από  τους  κήπους  του  ανακτόρου  Mίραμπελ  και  τον  ποταμό  Salzach.  Διασχίζοντας  τα
ατμοσφαιρικά  σοκάκια  της  πόλης  θα  δούμε  το  σπίτι  του  Μότσαρτ,  το  Δημαρχείο,  τον
Καθεδρικό Ναό της πόλης και το Αβαείο του Aγ. Πέτρου. Xρόνος ελεύθερος στη διάθεσή
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σας για καφέ και βόλτα στα γραφικά δρομάκια του ιστορικού κέντρου με τις μεσαιωνικές
καμάρες και τις περίτεχνες προσόψεις. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

8η ημέρα:   ΚΟΥΦΣΤΑΙΝ – ΧΑΛΛΣΤΑΤ  - ΛΙΜΝΕΣ ΣΑΛΤΣΚΑΜΕΡΓΚΟΥΤ -   ΦΙΛΑΧ    
Πρωινό  και αναχώρηση   για την περιοχή των Λιμνών, οι οποίες προήλθαν από το λιώσιμο
των πάγων των Άλπεων. Θα θαυμάσουμε ένα μοναδικό σκηνικό με τις πανέμορφες λίμνες
περιτριγυρισμένες  από  τα  πανύψηλα  βουνά  των  Άλπεων  και  τα  υπέροχα  παραδοσιακά
χωριουδάκια να συνθέτουν ένα τοπίο που σε κάνει να αναρωτιέσαι αν είναι πραγματικά ή
είναι η πινελιά ενός έξοχου ζωγράφου. Ακολούθως θα επισκεφθούμε τη μικρή πόλη Σαιντ
Βόλφγκανγκ, γενέτειρα της μητέρας του Μότσαρτ και το πανέμορφο Χάλλστατ, χτισμένο
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης και από τα ωραιότερα χωριά της Αυστρίας.  Το Χάλλστατ
μαζί με τα αξιοθέατα του Νταχστάιν συνθέτουν το πολιτιστικό τοπίο Χάλλστατ-Νταχτστάιν
του Σαλτσκάμεργκουτ, το οποίο αποτελεί μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της
UNESCO.  Τo  Χάλλστατ  είναι  πολύ  δημοφιλής  τουριστικός  προορισμός  λόγω  της
μοναδικότητας του και είναι επίσης γνωστό ως «το μαργαριτάρι της Αυστρίας», λόγω του
εντυπωσιακού τοπίου του είναι σίγουρα ένα από τα ομορφότερα τοπία σε ολόκληρο τον
κόσμο! Ο οικισμός είναι χτισμένος στις όχθες της γραφικής λίμνης και περιτριγυρίζεται από
τα επιβλητικά βουνά των Άλπεων τα οποία προκαλούν δέος... Παραδοσιακά ξύλινα σπίτια,
στενά σοκάκια και φιλόξενοι άνθρωποι συνθέτουν τον οικισμό που χωρίς υπερβολή κάθε
γωνιά του αποτελεί ένα καρτ ποστάλ. Στη κεντρική πλατεία  του  χωριού  θα  βρείτε  πολλά
καφέ  και εστιατόρια   για  να γευτείτε  μια  ζεστή σοκολάτα , τοπικές λιχουδιές   ή  να πιείτε
ένα ποτήρι κόκκινο  κρασί .  Μεταφορά  στο  ξενοδοχείο μας  στο Φίλαχ. Τακτοποίηση στα
δωμάτια . Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

9η ημέρα  :  ΦΙΛΑΧ  - ΚΛΑΓΚΕΝΦΟΥΡΤ 
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο   και  αναχώρηση  για  ένα  από  τα  στολίδια  της  Αυστρίας  το
πανέμορφο Κλάγκενφουρτ. Θα περπατήσουμε στο ιστορικό του κέντρο με το Δημαρχείο,
την πλατεία με το άγαλμα της Θηρεσίας και το εντυπωσιακό σιντριβάνι του Δράκου. Χρόνος
ελεύθερος   για   αγορές  και   φαγητό.   Επιστροφή   στο   ξενοδοχείο  μας  .  Δείπνο.
Διανυκτέρευση.  

10η ημέρα :  ΦΙΛΑΧ   -  ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑ  -  ΤΕΡΓΕΣΤΗ  - ΠΑΝΤΟΒΑ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουμπλιάνα, Χτισμένη στις όχθες του ομώνυμου
ποταμού, με έντονα στοιχεία από την Αυστριακού τύπου αρχιτεκτονική σε αρκετά κτίρια.
Θα περπατήσουμε  στο ιστορικό κέντρο της πόλης  με τα στενά δρομάκια και τα όμορφα
κτίρια, με τις χρωματιστές ξύλινες προσόψεις, και θα καταλήξουμε στην κεντρική πλατεία
Πρεσερνόβ με τον Καθεδρικό Ναό γοτθικού ρυθμού.  Ξεχωρίζουν οι περίτεχνες γέφυρες του
ποταμού  φιλοτεχνημένες  οι  περισσότερες  από  τον  αρχιτέκτονα  Τζόζε  Πλέτσνικ,  τον
«Γκαουντί της Βαλκανικής». Θα δούμε το γοτθικού ρυθμού Δημαρχείο, την τριπλή γραφική
γέφυρα Τρομοστόβγιε και τη γέφυρα του Δράκου που είναι το εθνικό σύμβολο της χώρας.
Επόμενος προορισμός μας η Τεργέστη, ένα από τα μεγαλύτερα λιμάνια της Αδριατικής, στα
σύνορα με την Σλοβενία.  Η πόλη είναι γεμάτη με νεοκλασικά και Αρτ Νουβό κτίρια που
ανακαλούν το αυστριακό παρελθόν της. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε, την Πλατεία
της Ένωσης της Ιταλίας, μία από τις μεγαλύτερες και ομορφότερες πλατείες με θέα προς τη
θάλασσα, την ελληνική εκκλησία του Αγίου Νικολάου, όπου οι Αυστριακοί συνέλαβαν τον
Ρήγα Φεραίο και τους συντρόφους του και τον παρέδωσαν στου Τούρκους του Βελιγραδίου
την 1η Δεκεμβρίου 1797, και το Λυρικό Θέατρο Τζουζέπε Βέρντι. Χρόνος  ελεύθερος  και
μεταφορά   στο   ξενοδοχείο  μας   στη  Πάντοβα,  τακτοποίηση  στα   δωμάτια.   Δείπνο.
Διανυκτέρευση.   



11η μέρα:   ΠΑΝΤΟΒΑ   –  ΑΝΚΟΝΑ –  ΕΝ ΠΛΩ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και μεταφορά στο λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο
πλοίο  της επιστροφής.  Τακτοποίηση στις  καμπίνες  και  απόπλους.  Δείπνο  στο πλοίο  και
αμέσως μετά  η υποδοχή  του  νέου  χρόνου  στα  σαλόνια  του. «Χρόνια πολλά και Καλή
χρονιά»  . Διανυκτέρευση εν πλω.

12η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ 
Καλή  Πρωτοχρονιά !!! Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου έως την ώρα που θα
φθάσουμε  στο  λιμάνι  της  Ηγουμενίτσας/Πάτρας.  Αποβίβαση  και  μεταφορά  στον  τελικό
προορισμό μας. 

Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο      1050 €                                    
Τιμή σε μονόκλινο                    1350  €                                
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)          950   € 

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  4*. 
 Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
 (8) δείπνα  (Μόναχο – Κουφστάιν – Φίλαχ , Πάντοβα ) 
 Ένα  εορταστικό  δείπνο στο πλοίο την παραμονή της Πρωτοχρονιάς 31.12.19       
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα

της εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους,  θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint ( 25€).

Σημειώσεις  : 
Ξεναγήσεις και  εκδρομές ενδέχεται να  αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
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