
 

 

ΑΥΣΤΡΙΑΚΟ  ΤΙΡΟΛΟ    &   ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ  ΑΛΠΕΙΣ 
ΒΕΡΟΝΑ  -  ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ - ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΚΑΟΥ - ΜΟΝΑΧΟ  
ΚΙΤΖΜΠΟΥΧΕΛ - ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ -  ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ  -  ΒΑΤΕΝΣ 

                               ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:   23/12/22,  28/1/23,  25/2/23,  18/3/23 
 
1Η ΗΜΕΡΑ: ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ (πλοίο) 
Αναχώρηση 11:00 από ΑΘΗΝΑ για το λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ, άφιξη, τακτοποίηση στο πλοίο και  απόπλους για 
ΑΓΚΩΝΑ, διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2Η ΗΜΕΡΑ: ΑΝΚΟΝΑ -    BEΡΟΝΑ  

Άφιξη στο λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ και άμεση αναχώρηση  για  την  περιοχή της  ΒΕΡΟΝΑ,  με  ενδιάμεση  στάση, 
τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο,  διανυκτέρευση.  
 
3Η ΗΜΕΡΑ: ΒΑΥΑΡΙΚΟ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ( ΟΜΠΕΡ ΑΜΕΡΚΑΟΥ   -  ΝΟΙΒΑΝΣΤΑΙΝ )   
Πορεία  προς  το  γραφικό  ΤΙΡΟΛΟ,  με  τη  διαδρομή  μας να  περνά  από   τις  Ιταλοαυστριακές  Άλπεις   και  να 
μας οδηγεί  στη  Βαυαρία και την   περιοχή  που  φιλοξενεί το μεγαλειώδες κάστρο του ΝΟΪΣΒΑΝΣΤΑΪΝ, ένα 
σπάνιο αξιοθέατο που δεσπόζει σε ένα τοπίο μοναδικό.  Αμέσως  μετά  θα  φθάσουμε  στο  ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ, 
πόλη γνωστή από το «ΘΕΑΤΡΟ των ΠΑΘΩΝ του ΧΡΙΣΤΟΥ». Η περιπλάνησή μας στη φύση συνεχίζεται μέχρι αργά  
το απόγευμα που θα  τακτοποιηθούμε  στο ξενοδοχείο μας  στην  περιοχή  του  ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ η του ΡΟΖΕΝΧΑΙΜ,  
για  διανυκτέρευση. 
 
4Η ΗΜΕΡΑ: ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟ  ΚΙΤΖΜΠΟΥΧΕΛ &  ΤΟ  ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ  
Πρωινή αναχώρηση με μια υπέροχη διαδρομή να  μας οδηγεί  στο διασημότερο χιονοδρομικό κέντρο της 
Αυστρίας, το Κιτζμπούχελ (Kitzbühel). Πρόκειται για ένα αμφιθεατρικά κτισμένο χωριό των 'Αλπεων με 
χρωματιστά κουκλόσπιτα τιρολέζικης αρχιτεκτονικής.  Λίγο αργότερα θα επισκεφθούμε  την πόλη  του  
ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ, πρωτεύουσα του ομώνυμου ομοσπονδιακού κρατιδίου, γενέτειρα του ΜΟΤΣΑΡΤ, μια πόλη με 
ξεχωριστή ομορφιά και ιστορία. Θα δούμε ορισμένα από τα σημαντικότερα  αξιοθέατα, όπως το «σπίτι – 
μουσείο του Μότσαρτ», το παλάτι ΜΙΡΑΜΠΕΛ, την εκκλησία του ΑΓΙΟΥ ΦΡΑΓΚΙΣΚΟΥ και τέλος το περίφημο 
ΝΤΟΜ, τον καθεδρικό ναό της πόλης.  Το  βράδυ  καταλήγουμε   και  πάλι στο  ξενοδοχείο  μας,   για   
διανυκτέρευση.  
 
5Η ΗΜΕΡΑ:   ΕΚΔΡΟΜΗ  ΣΤΟ  ΜΟΝΑΧΟ 
Ημέρα  αφιερωμένη  στην  πόλη   του  ΜΟΝΑΧΟΥ. Στο  χρόνο παραμονής μας στην  πρωτεύουσα  της  Βαυαρίας  
θα  έχουμε  την  ευκαιρία  να  επισκεφθούμε  το  πολύ  σπουδαίο  ΜΟΥΣΕΙΟ  ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ  (  ελεύθερη  
επίσκεψη),  αλλά  και  να  περπατήσουμε στους  στολισμένους  εμπορικούς  δρόμους,  να  χαρούμε   την 
εορταστική  ατμόσφαιρα,  να  εξερευνήσουμε την πάντα  αξιόλογη  αγορά  της  Γερμανικής  μεγαλούπολης,  να  
απολαύσουμε προαιρετικά  ένα  ξεχωριστό   γεύμα  με  μια  κούπα παραδοσιακής  βαυαρικής  μπύρας.  
Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  μας, χρόνος   ελεύθερος, διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

6Η ΗΜΕΡΑ:  ΒΑΤΕΝΣ  -   ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ –  ΜΠΟΛΩΝΙΑ 
Πρωινό  και  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! Αμέσως μετά  θα  γνωρίσουμε την  πόλη του 
ποταμού ΙΝΝ  και  πρωτεύουσα  του Τιρόλο,  όπου  θα  έχουμε  μικρή  περιήγηση,  στην κεντρική λεωφόρο της 
ΜΑΡΙΑΣ ΘΗΡΕΣΙΑΣ, το Δημαρχείο, το κτίριο της ΧΡΥΣΗΣ ΣΤΕΓΗΣ και τον καθεδρικό ναό της πόλης.  Ακολουθεί    
πορεία  προς   τη  βόρεια  Ιταλία  και  κεντρική Ιταλία και  την  περιοχή  της  ΜΠΟΛΩΝΙΑ,   όπου  και  θα  
διανυκτερεύσουμε. 
 
7Η ΗΜΕΡΑ: ΜΠΟΛΩΝΙΑ  -  ΑΝΚΟΝΑ    
Πρωινή  αναχώρηση για το λιμάνι της ΑΝΚΟΝΑ, διαδικασία  ελέγχου,  τακτοποίηση στο πλοίο και απόπλους για 
ΠΑΤΡΑ, διανυκτέρευση εν πλω. 
 
8Η ΗΜΕΡΑ: ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ 
Το μεσημέρι φθάνουμε στο λιμάνι της ΠΑΤΡΑΣ και τρείς  περίπου ώρες αργότερα στην ΑΘΗΝΑ. 

 
ΤΙΜΕΣ  ΑΝΑ  ΑΤΟΜΟ:   
ΣΕ  2ΚΛΙΝΑ  ΔΩΜΑΤΙΑ                                                 595 €   
TΡΙΤΟ  ΑΤΟΜΟ   ΕΩΣ  12  ΕΤΩΝ  ΣΕ  3ΚΛΙΝΟ          535 € 
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ                                    235 €  
 
Περιλαμβάνονται: 

• Eκδρομές - περιηγήσεις με   σύγχρονα  πούλμαν.  

• Πέντε  διανυκτερεύσεις  σε επιλεγμένα ξενοδοχεία  3* -  4*. 

• Πέντε   πρωινά   σε  μπουφέ. 

• Εισιτήρια πλοίων σε 4ΚΛΙΝΕΣ  εσωτερικές καμπίνες (ΑΒ4) με W.C. 

• Αρχηγό - συνοδό. 

• Ασφαλιστική κάλυψη αστικής επαγγελματικής  ευθύνης. 

• Φ.Π.Α. 
    Δεν περιλαμβάνονται: 

• Είσοδοι  σε  Μουσεία,  αρχαιολογικούς  χώρους. 

• Ότι  αναφέρεται  ως προτεινόμενο  η  προαιρετικό και  ότι  ρητά  δεν  αναφέρεται  στο  πρόγραμμα  
και  τις  παροχές  του. 

• Φόροι  ξενοδοχείων  και  Check  point ( 35 €  ανά  άτομο ) 
 

Σημειώσεις  

• ΟΤΑΝ Η ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΠΟ  ΤΟ  ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ  ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ, ΕΠΙΒΑΛΕΤΑΙ   ΝΑ ΕΙΝΑΙ  ΠΟΛΥ  ΝΩΡΙΣ  ΤΟ  ΠΡΩΙ,               
ΛΟΓΩ  ΤΩΝ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΤΩΝ  ΠΛΟΙΩΝ,  ΤΟ  ΠΡΩΙΝΟ  ΠΡΟΣΦΕΡΕΤΑΙ   ΣΕ  ΠΑΚΕΤΟ.    

• ΕΙΝΑΙ  ΔΥΝΑΤΟΝ  ΝΑ  ΑΛΛΑΞΕΙ  Η  ΣΕΙΡΑ   ΤΩΝ  ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ  ΧΩΡΙΣ  ΠΑΡΑΛΕΙΨΕΙΣ. 

• ΤΕΛΙΚΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   ΜΕ  ΤΟ  ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ  ΣΑΣ. 

 
 

 
 


