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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Σν ηαμίδη Μόλαρν Κάζηξα Βαπαξίαο Νπξεκβέξγε είλαη ην must ησλ ηαμηδηώλ! Πόιεηο-κλεκεία 

Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο, καθξαίσλε ηζηνξία, κεγάιε παξάδνζε, ηνπία 

κνλαδηθνύ θπζηθνύ θάιινπο είλαη κόλν ιίγνη από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο νπνίνπο αμίδεη λα 

γλσξίζνπκε από θνληά ηε Γεξκαλία. ε κηα από ηηο κεγαιύηεξεο ρώξεο ηεο Δπξώπεο ζα 

δνύκε παιάηηα, κεζαησληθά θάζηξα, πόιεηο-λανύο θαη ζα γλσξίζνπκε ην άιιν πξόζσπν ηεο 

Γεξκαλίαο πνπ μέξνπκε. Θα πεξηεγεζνύκε ζηελ ηζηνξηθή Νπξεκβέξγε, ζην γξαθηθό 

Ρνηελκπνπξγθ θαη ζην επηβιεηηθό θάζηξν Νόηζβαλζηάηλ, εηθόλεο πνπ κνηάδνπλ λα έρνπλ βγεη 

από παξακύζηα. 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

…εμαηξεηηθό ΣΑΞΙΓΙ εζηηαζκέλνζηηο νκνξθηέο θαη ηα  

κνλαδηθά θάζηξα ηεο Βαπαξηθήο ππαίζξνπ… 

 

 ΑΠΔΤΘΔΙΑ δξνκνιόγηα πηήζεσλ κε AEGEAN AIRLINES 

 Δπίζθεςε ζηελ παλέκνξθε Νπξεκβέξγε 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλν θεληξηθό4*sμελνδνρείν 

 Mπνπθέ πξσηλό θαζεκεξηλά ζην μελνδνρείν 

 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεσθνξεία 

 Δθδξνκή ζην παλέκνξθν θάζηξν Νόηζβαλζηάηλ ζε ζπλδπαζκό κε ην 

Οκπεξακεξγθάνπ θαη ηνΓθάξκηο Παξηελθίξρελ 

 Δθδξνκή ζηελ «ξνκαληηθή νδό», ζην Ρνηελκπνπξγθ θαη ζην Υαξκπνπξγθ 

 Γπλαηόηεηα επίζθεςεο ζην κεζαησληθό Ρέγθελζκπνπξγθ 

 Πινύζηαπεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Μνλάρνπ 

 ΔΜΠΔΙΡΟΣΑΣΟ Αξρεγόο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

“AllianzArena” 

Έλα κνληέξλν “ζύκβνιν” ηεο πόιεο 

 

Σν ζηάδην Allianz Arena είλαη πνδνζθαηξηθό γήπεδν ζην Μόλαρν θαη απνηειεί έλα ζεκαληηθό 

αμηνζέαην ηεο πόιεο. Γύν νκάδεο 

ηνπ Μνλάρνπ, ε Μπάγεξλ θαη ην 

Μόλαρν 1860, ρξεζηκνπνηνύλ ην 

ζηάδην γηα ηνπο εληόο έδξαο αγώλεο 

ηνπο.Ο Όκηινο Allianz (αζθαιηζηηθή 

εηαηξία θαη εηαηξία παξνρήο 

ρξεκαηννηθνλνκηθώλ ππεξεζηώλ) 

θαηέρεη ηα δηθαηώκαηα λα νλνκάζεη 

ηνλ ρώξν γηα 30 έηε. Παξ' όια απηά, 

θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ Παγθνζκίνπ 

Κππέιινπ ηνπ 2006, ην ζηάδην ήηαλ 

γλσζηό σο "ηάδην Παγθνζκίνπ 

Κππέιινπ FIFA, Μόλαρν". Η 

Μπάγεξλ Μνλάρνπ ζα πξέπεη λα 

ρξεζηκνπνηεί επίζεο δηαθνξεηηθό 

όλνκα γηα ην ζηάδην, θαηά ηελ 

δηάξθεηα ησλ αγώλσλ ηνπ 

Champions League, αθνύ θαη ε 

UEFA δελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ νλόκαηνο ηνπ ρνξεγνύ. Σν γήπεδν είλαη επίζεο γλσζηό κε ην 

πξνζσλύκην "Schlauchboot" (θνπζθσηό ζθάθνο).Υαξαθηεξηζηηθό ηνπ ζηαδίνπ είλαη όηη εμσηεξηθά 

θσηίδεηαη κε ρξσκαηηζκό αλάινγν κε ηελ γεπεδνύρν νκάδα. Έηζη, όηαλ αγσλίδεηαη ε Μπάγεξλ 

Μνλάρνπ, ην ρξώκα ηνπ γεπέδνπ είλαη θόθθηλν, όηαλ αγσλίδεηαη ε Μόλαρν 1860 κπιε, ελώ όηαλ 

γεπεδνύρνο είλαη ε εζληθή νκάδα ηεο Γεξκαλίαο ην ρξώκα είλαη άζπξν.Η ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ 

γεπέδνπ είλαη 71.137. Λόγσ ησλ θαλνληζκώλ ηεο FIFA θαη ηεο UEFA, ζα κεησζεί ζηνπο 67.812 ζεαηέο 

ζηα παηρλίδηα ηνπ Παγθνζκίνπ Κππέιινπ, ηνπ Champions League θαη ηνπ Κππέιινπ UEFA. Η 

ζπλνιηθή ρσξεηηθόηεηα ηνπ γεπέδνπ πεξηιακβάλεη 2.200 ζέζεηο VIP, 400 ζέζεηο γηα ηνλ Σύπν, 106 

ζνπίηεο θαη 165 ζέζεηο γηα αλαπεξηθέο πνιπζξόλεο. Τπάξρνπλ επίζεο 550 ηνπαιέηεο θαη 190 θάκεξεο 

παξαθνινύζεζεο.ην ζηάδην ππάξρνπλ νη κπνπηίθ ηεο FC Bayern Μνλάρνπ θαη ηεο TSV Μόλαρν 

1860. Αιιά εθεί ζα βξείηε θαη εκπνξηθά stands, εζηηαηόξηα θαη fast food. Γηαζέηεη ηέζζεξηο αίζνπζεο 

απνδπηεξίσλ γηα ηηο νκάδεο (δύν γηα ηηο γεπεδνύρεο νκάδεο θαη δύν γηα ηηο αληηπάινπο ηνπο), ηέζζεξηο 

γηα πξνπνλεηέο θαη δύν γηα δηαηηεηέο. Τπάξρνπλ επίζεο δύν αίζνπζεο πξνπόλεζεο, 110m
2
 ε θάζε 

κία.Σν ζηάδην δηαζέηεη ην κεγαιύηεξν ρώξν ζηάζκεπζεο ζηελ Δπξώπε. Σν ηεηξαώξνθν θηίξην έρεη 

ρσξεηηθόηεηα 9.800 ζέζεσλ γηα απηνθίλεηα. Δπηπιένλ, δηαζέηεη άιιεο 1200 ζέζεηο γύξσ από ην 

ζηάδην, 350 ζέζεηο γηα ιεσθνξεία θαη 130 γηα άηνκα κε αλαπεξίεο.Σν θόζηνο θαηαζθεπήο έθηαζε ηα 

286 εθαηνκκύξηα επξώ, κε ηελ θαηαζθεπή λα δηελεξγείηαη από ηελ απζηξηαθή θαηαζθεπαζηηθή εηαηξία 

Alpine Holding. Δπηπιένλ, ε πόιε θαη ην νκόζπνλδν θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο δαπάλεζαλ 210 

εθαηνκκύξηα επξώ γηα βειηηώζεηο ησλ ππνδνκώλ ηεο πεξηνρήο. Δπεηδή ην θόζηνο θαηαζθεπήο ήηαλ 

πςειό, δηελεξγήζεθε ηνπηθό δεκνςήθηζκα γηα ηελ θαηαζθεπή ηνπ λένπ ζηαδίνπ ελ όςεη ηνπ 

Παγθνζκίνπ Κππέιινπ 2006, ζην νπνίν ε πιεηνςεθία ησλ θαηνίθσλ ηνπ Μνλάρνπ ηάρζεθε ππέξ ηεο 

θαηαζθεπήο ηνπ λένπ ζηαδίνπ. Δλαιιαθηηθή απνηεινύζε ε αλαθαίληζε θαη ηξνπνπνίεζε ηνπ 

νιπκπηαθνύ ζηαδίνπ ηνπ Μνλάρνπ (κέρξη ηόηε έδξαο ηεο Μπάγεξλ Μνλάρνπ), όκσο ν αξρηηέθηνλαο 

ηνπ Οιπκπηαθνύ ζηαδίνπ αληηηέζεθε ζηελ αλαθαίληζε θάλνληαο ρξήζε ηνπ δηθαηώκαηνο πλεπκαηηθήο 

ηδηνθηεζίαο ζηα αξρηηεθηνληθά ζρέδηα ηνπ ζηαδίνπ θαη κε απηό ηνλ ηξόπν θαηέζηε αλαγθαία ε 

θαηαζθεπή λένπ ζηαδίνπ. 

(Πηγή: wikipedia.org)  



3        ΜΟΝΑΥΟ ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΗΚΑΣΡΑ ΒΑΤΑΡΙΑ 5 εκ. – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ „21 

ΜΟΝΑΥΟ ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΗ  
ΚΑΣΡΑ ΒΑΤΑΡΙΑ  

Mόλαρν, Νπξεκβέξγε, Ρόηελκπνπξγθ, Κάζηξν Νόηζβαλζηάηλ, Γθάξκηο 

Παξηελθίξρελ, Υάξκπνπξγθ, Όκπεξακεξγθάνπ, (Ρεγθελζκπνπξγθ) 

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα ή Θεζζαινλίθε – Μόλαρν(εθδξνκή ζηε Νπξεκβέξγε) 

Πξσηλή απεπζείαο πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Βαπαξίαο, ην Μόλαρν, πξσηεύνπζα ηνπ 

νκόζπνλδνπ θξάηνπο ηεο Βαπαξίαο. Η πόιε είλαη ρηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ Ίδαξ, ελόο από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο παξαπόηακνπο ηνπ επάλσ ξνπ ηνπ Γνύλαβε. Σν Μόλαρν είλαη ε ηξίηε κεγαιύηεξε 

πόιε ηεο Γεξκαλίαο ζε πιεζπζκό κεηά ην Βεξνιίλν θαη ην Ακβνύξγν θαη απνηειεί ζεκαληηθό 

θόκβν ζπγθνηλσληώλ, νδηθώλ, ζηδεξνδξνκηθώλ θαη ελαέξησλ κεηαθνξώλ. Δίλαη επίζεο θεκηζκέλν 

επξσπατθό εκπνξηθό θέληξν, θαζώο θαη κεγάιν βηνκεραληθό θαη πνιηηηζηηθό θέληξν, κε ηα δύν 

θαιύηεξα θαη πην θεκηζκέλα παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο, ην νκώλπκν Παλεπηζηήκην θαη ην 

Πνιπηερλείν, κνπζεία θαη άιια πνιιά αλώηεξα θαιιηηερληθά ηδξύκαηα. Άθημε θαη απεπζείαο 

εθδξνκή γηα ηελ ηζηνξηθή πόιε ηεο Νπξεκβέξγεο. Η Νπξεκβέξγε είλαη πόιε ηεο Οκνζπνλδηαθήο 

Γεκνθξαηίαο ηεο Γεξκαλίαο ζην νκόζπνλδν θξαηίδην ηεο Βαπαξίαο θαη βξίζθεηαη ζηελ θνηιάδα 

ηνπ πνηακνύ Πέγθληηο (Pegnitz), ζε απόζηαζε πεξίπνπ 140 ρικ., πξνο ηα βόξεηα, από ην 

Μόλαρν. 

 

Αλαθέξεηαη ζπρλά σο "αλεπίζεκε πξσηεύνπζα" ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο ηνπ 

γεξκαληθνύ έζλνπο, επεηδή ηα επνλνκαδόκελα Reichstag (απηνθξαηνξηθά ζπκβνύιηα) θαη ηα 

δηθαζηήξηα ζπλεδξίαδαλ ζην θάζηξν ηεο Νπξεκβέξγεο. Γύζθνια ζα πηζηέςεη θαλείο όηη ε όκνξθε 

κεζαησληθή απηή πόιε θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από ηνπο ζπκκάρνπο θαηά ηνλ Β’ Παγθόζκην 

Πόιεκν. Η πόιε νηθνδνκήζεθε εθ λένπ κεηά από ηνλ πόιεκν θαη απνθαηαζηάζεθε ζε νξηζκέλν 
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βαζκό ε πξνπνιεκηθή εκθάληζή ηεο θαη νξηζκέλα από ηα κεζαησληθά θηίξηά ηεο. Μεηαμύ ηνπ 1945 

θαη ηνπ 1949 νδεγήζεθαλ ελώπηνλ ηεο δηθαηνζύλεο ηα αλώηαηα ζηειέρε ησλ Ναδί πνπ ζπκκεηείραλ, 

κεηαμύ άιισλ, θαη ζην Οινθαύησκα, ζηε δίθε πνπ έγηλε γλσζηή σο ε δίθε ηεο Νπξεκβέξγεο. Η 

πόιε επηιέρηεθε ζπκβνιηθά γηα ηελ δηεμαγσγή ηεο δίθεο αιιά θαη επεηδή ην δηθαζηηθό ηεο κέγαξν 

είρε ππνζηεί κηθξέο κόλνλ θαηαζηξνθέο.Η αλαζηήισζε ηνπ ηζηνξηθνύ ηεο θέληξνπ έγηλε κε απόιπην 

ζεβαζκό ζην κεζαησληθό θαη αλαγελλεζηαθό παξειζόλ ηεο ραξίδνληαο ζηελ πόιε ηελ παιηά αίγιε 

ηεο. ηελ πεξηήγεζε ηεο πόιεο ζα δνύκε ηνλ Καζεδξηθό Ναό, ην Γεκαξρείν πνπ αξρηηεθηνληθά 

ζπκίδεη παιάηη ηεο ηηαιηθήο αλαγέλλεζεο, ην πκκαρηθό Γηθαζηήξην ηνπ Β’ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη 

ζα ζαπκάζνπκε ηηο γνηζηθέο θαη κπαξόθ εθθιεζίεο. Θα επηζθεθζνύκε ηα ππέξνρα θαθέ ηνπ ζηηο 

όρζεο ηνπ πνηακνύ Πέγθληηο θαη ζα γεπκαηίζνπκε θαη’ ηδίαλ ζε θάπνην από ηα γξαθηθά εζηηαηόξηα 

πνπ ππάξρνπλ δηάζπαξηα ζηελ παιηά πόιε. Δπηζηξνθή ζην Μόλαρν θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν. 

 

Ηκέξα 2
ε
: Μόλαρν 

Μεηά ην πξσηλό ζα απνιαύζνπκε πεξηπαηεηηθή πεξηήγεζεζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Μνλάρνπ. 

Η θαξδηά ηεο πόιεο είλαη ε Μάξηελπιαηο πνπ ζηνιίδεηαη κε ην λέν θαη ην ηζηνξηθό δεκαξρείν, 

όπσο θαη κε ηελ εθθιεζία Peterskirche, ηελ πην παιηά εθθιεζία ηνπ ηζηνξηθνύ θέληξνπ, ελώ 

ιίγν πην πέξα βξίζθεηαη θπζηθά ε εθθιεζία Frauenkirche κε ηνπο πξάζηλνπο θξαλνθόξνπο 

πύξγνπο ηεο. Απνηειεί ην έκβιεκα ηεο πόιεο, όρη κόλν νπηηθά αιιά θαη αθνπζηηθά: Η 

θσδσλνθξνπζία ηεο είλαη έλαο κνλαδηθόο, ελζνπζηώδεο, δηάρπηνο ήρνο. Θα δνύκε αθόκε 

πνιιά ηζηνξηθά κπαξόθ θηίξηα ελώ ζηε δηαδξνκή καο κπνξνύκε λα δνθηκάζνπκε θαη ην 

παξαδνζηαθό γιπθό δεζηό θξαζί. Γηα ην βξάδπ πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε θάπνηα από ηηο 

θεκηζκέλεο ηνπηθέο κππξαξίεο πνπ ζεξβίξνπλ εμαίζηα κπύξα θαη γεπζηηθά πηάηα ζπλνδεία 

κνπζηθήο από ληόπηνπο κνπζηθνύο κε παξαδνζηαθέο θνξεζηέο. 

 

Ηκέξα 3
ε
 : Mόλαρν (Ρνκαληηθή νδόο / Ρόηελκπνπξγθ / Υάξκπνπξγθ) 

Η ζεκεξηλή καο εθδξνκή ζα καο δώζεη ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε έλα από ηα πην γξαθηθά 

θνκκάηηα ηεο λόηηαο Γεξκαλίαο, θαη ζπγθεθξηκέλα ηεο Βαπαξίαο κε ηελ «ξνκαληηθή νδό». 

Παλέκνξθα γξαθηθά ρσξηά θαη πόιεηο,ξνκαληηθά θάζηξα θαη ππέξνρε θύζε απιώλνληαη θαηά 

κήθνο ηεο δηαδξνκήο καο κέρξη ην κεζαησληθό θάζηξν- θξνύξην Υάξκπνπξγθ πνπ 

ρξνλνινγείηαη ζε έγγξαθα από ηνλ 11
ν
-12

ν
 αηώλα, όηαλ ν Δξξίθνο ηάνπθεξ έγξαςε γη’ απηό 

ζηε ζεία ηνπ Μπέξηα, απηνθξάηεηξα ηνπ Βπδαληίνπ. Σν 1530 ν ηζηνξηθόο Βόιθ αλαθέξεηαη ζε 

απηό ην παιάηη πνπ είρε ηε ηύρε λα κελ θαηαζηξαθεί πνηέ από πόιεκν. 
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ήκεξα απνηειεί έλα 

θαινδηαηεξεκέλν εληππσζηαθό 

κεζαησληθό θηίζκα θαη ηνλ 15
ν
 

αηώλα ην αξρηθό θξνύξην 

επεθηάζεθε κε θαηνηθήζηκα θηίξηα. 

Μεηαμύ ηνπ 16
νπ

 θαη 18
νπ

 αηώλα 

πξνζηέζεθαλ θη άιιεο αίζνπζεο 

όπσο ε αίζνπζα δεμηώζεσλ θαη ε 

εθθιεζία ηνπ θάζηξνπ. 

Γηαζρίδνληαο ηελ πεξηνρή 

Nördlinger Ries αθνύ έρνπκε 

ζύληνκε ζηάζε ζην Dinkelsbühl κε 

ηνπο πύξγνπο ηνπ,ζα θζάζνπκε 

ζηε ζπλέρεηα ζην κεζαησληθό 

Ρόηελκπνπξγθ, ζηελ Φξαλθνληθή 

πεξηνρή ηεο Βαπαξίαο ή αιιηώο 

«θόθθηλν θξνύξην πάλσ από ηνλ 

Σάνπκπεξ». Σν Ρόηελκπνπξγθ ήηαλ 

ειεύζεξε απηνθξαηνξηθή πόιε από ηα ηέιε ηνπ Μεζαίσλα κέρξη ην 1803. Σν όλνκά ηνπ 

θαλεξώλεη ηελ αθξηβή ηνπνζεζία ηεο πόιεο πνπ είλαη πάλσζε έλα νξνπέδην κε ζέα ην 

πνηάκηΣάνπκπεξ. ρεηηθά κε ην όλνκα "Ρόηελκπνπξγθ", ε θπξηόηεξε άπνςε αλαθέξεη πσο 

πξνέξρεηαη από ηηο γεξκαληθέο ιέμεηο rot (θόθθηλν) θαη burg (κεζαησληθόο νρπξσκέλνο 

νηθηζκόο), θαη ζπλδέεηαη κε ην θόθθηλν ρξώκα από ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ, ηα νπνία έρνπλ ζέα 

ζην πνηάκη. Σα θαινδηαηεξεκέλα ηείρε, ε παιηά αγνξά ηεο πόιεο, νη πιαηείεο κε ηηο κεγάιεο 

θξήλεο, ην Γεκαξρείν, όια ηα ηζηνξηθά ζεκεία ηνπ Ρόηελκπνπξγθ απνπλένπλ ηε καγεία κηαο 

άιιεο επνρήο πνπ γνεηεύεη ζε κεγάιν βαζκό. Γελ είλαη άιισζηε ηπραίν πνπ ην επηζθέπηνληαη 

ηόζνη ηαμηδηώηεο παγθνζκίσο. Μελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε ην απζεληηθό γιύθηζκα ηεο 

πόιεο, ηε "ρηνλόκπαια" (γεξκ. Schneeball) πνπ είλαη ηεγαλεηή δύκε ζε ζρήκα ζαλ κηα κπάια 

πνπ θαιύπηεηαη είηε κε άρλε δάραξε ή κε ζνθνιάηα. Δπηζηξνθή ζην Μόλαρν αξγά ην 

απόγεπκα. 

 

Ηκέξα 4
ε
: Mόλαρν (Κάζηξν Νντζβαλζηάηλ–Όκπεξακεξγθάνπ–Γθάξκηο Πάξηελθίξρελ) 
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ήκεξα ζα απνιαύζνπκε κηα κνλαδηθή εθδξνκή. Πξώηνο ζηαζκόο ηεο ζεκεξηλήο καο εθδξνκήο 

ην παξακπζέλην θάζηξν Νόηζβαλζηάηλ, ην πην θεκηζκέλν επίηεπγκα ηνπ Βαπαξνύ βαζηιηά 

Λνπδνβίθνπ Β’ πνπ ζα ζαπκάζνπκε εμσηεξηθά. Σν θάζηξν δεζπόδεη ζην κέζν ελόο επηβιεηηθνύ 

ηνπίνπ ζε πςόκεηξν 965 κ. θαη θαζειώλεη κε ηελ πνιπηέιεηα θαη ηε κεγαινπξέπεηα ησλ 

εζσηεξηθώλ ηνπ ρώξσλ. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ κνλαδηθή βαπαξηθή πόιε 

Όκπεξακεξγθάνπ κε ηα δσγξαθηζκέλα ζπίηηα θαη ην ηδηαίηεξν βαπαξηθό ρξώκα. Η πόιε είλαη 

γλσζηή γηα ηελ αλαπαξάζηαζε ησλ Παζώλ ηνπ Κπξίνπ, ε νπνία πξαγκαηνπνηείηαη θάζε 10 

ρξόληα πξνο ηηκή ηάκαηνο γηα ηελ αλαραίηηζε ηεο παλνύθιαο ζηελ θεληξηθή Δπξώπε. Σέινο, ζα 

δνύκε ην θεκηζκέλν ρηνλνδξνκηθό θέληξν ηεο Γεξκαλίαο, ην Γθάξκηο Πάξηελθίξρελ ζηνπο 

πξόπνδεο ησλ γεξκαληθώλ Άιπεσλ, κε ηα γξαθηθά δξνκάθηα ηνπ θαη ηνπο ππέξνρνπο θήπνπο 

ηνπ, όπνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ππέξνρεο ζπλαπιίεο θιαζζηθήο κνπζηθήο ην θαινθαίξη. Δίλαη 

βέβαην πσο ζα εληππσζηαζηνύκε από ηελ ππέξνρε ηνπνζεζία ηνπ θαη ηελ εμαίξεηε γξαθηθόηεηά 

ηνπ. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο. 

 

Ηκέξα 5
ε
 : Μόλαρν (πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Ρέγθελζκπνπξγθ) - Αζήλα ή 

Θεζζαινλίθε 

Ηκέξα ειεύζεξε ζηελ δηάζεζε ζαο γηα κηα ηειεπηαία βόιηα ζηνπο δξόκνπο ηεο Βαπαξηθήο 

πξσηεύνπζαο. Η δηθή καο ελαιιαθηηθή πξόηαζε είλαη εθδξνκή (έμνδα αηνκηθά) ζην 

Ρεγθελζκπνπξγθ πνπ βξίζθεηαη ζην βνξεηόηεξν ζεκείν ηνπ Γνύλαβε θαη ζηελ άθξε ηνπ 

Βαπαξηθνύ δάζνπο. Σν Ρεγθελζκπνπξγθ ρξνλνινγείηαη από ηελ επνρή ησλ Ρσκαίσλ θαη 

γλώξηζε ηελ κεγαιύηεξε αθκή ηνπ κεηαμύ 12
νπ

 θαη 16
νπ

αηώλα από όπνπ θαη ηα πεξηζζόηεξα 

κεζαησληθά θηίξηα θαη νη ςεινί πύξγνη πνπ ζώδνληαη κέρξη ζήκεξα. Γεκάηνη όκνξθεο 

εληππώζεηο θαη εηθόλεο κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην γηα ηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο καο. 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη.  
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ΠΣΗΔΙ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα Αζήλα – Μόλαρν 08.35 10.15 

5
ε
 κέξα Μόλαρν – Αζήλα 18.25 21.55 

 

Θεζζαινλίθε - Αζήλα 06.30 07.20 

Αζήλα – Θεζζαινλίθε 23.00 23.55 

 

 

 

 

 

 

 
ΣΙΜΔ 

 
 

 
Παιδί έως 12 εηών ζηο ίδιο δωμάηιο με δύο (2) ενήλικες = -100€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σαμίδη Αλαρώξεζε 
Ξελνδνρεία 
Γηαηξνθή 

2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

 
ΜΟΝΑΥΟ 

ΝΤΡΔΜΒΔΡΓΗ 
ΚΑΣΡΑ 

ΒΑΤΑΡΙΑ 
 

5 κέξεο 
 

 

10, 24, 31/7 

7, 14, 21/8  

4*s  
Mercure City 

Centre 
 

πξσηλό 
 

 

595 

 

+220 

230 

Πεξηιακβάλν-
ληαη δεκνηηθνί 

θόξνη 
μελνδνρείσλ  

 
28/8 

4, 18/9 
635 +250 
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Πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε): Απεπζείαο πηήζεηο κε AegeanAirlines 

 Δπηιεγκέλνθεληξηθόμελνδνρείν 4*sσο αθνινύζσο ή παξόκνην 

(MercureCityCenter /CourtyardMarriott) 

 Πξσηλόκπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Φηινδσξήκαηα / δεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ 

 Έκπεηξν αξρεγό/ζπλνδό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

 

× Δίζνδνη ζε κνπζεία, αμηνζέαηα θαη επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 

 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

 

 


