
  

  

ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  
  

ΜΜόόννααχχοο,,  ΒΒάάττεεννςς//ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣββααρρόόφφσσκκιι    
  

  

  

  

ΤΤοο  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  ((SSaallzzbbuurrgg)),,  ηη  ππόόλληη  ττηηςς  μμοουυσσιικκήήςς,,  ηη  γγεεννέέττεειιρραα  ττοουυ  ΜΜόόττσσααρρττ..    

ΜΜιιαα  ππόόλληη  ααππααρράάμμιιλλλληηςς  οομμοορρφφιιάάςς,,  σσττηηνν  οοπποοίίαα  ττοο  11996655  γγυυρρίίσσττηηκκεε  ηη  δδιιάάσσηημμηη  ττααιιννίίαα  ""ΜΜεελλωωδδίίαα  ττηηςς  

ΕΕυυττυυχχίίααςς""..  

ΗΗ  ππααλλιιάά  ππόόλληη  ααπποοττεελλεείί  ααππόό  ττοο  11999966  ππααγγκκόόσσμμιιαα  πποολλιιττιισσμμιικκήή  κκλληηρροοννοομμιιάά  ττηηςς  UUNNEESSCCOO!!  ΣΣτταα  γγρρααφφιικκάά  

σσοοκκάάκκιιαα  ττηηςς,,  θθααυυμμάάσσττεε  ττιιςς  ββιιττρρίίννεεςς,,  τταα  κκαατταασσττήήμμαατταα  λλααϊϊκκήήςς  ττέέχχννηηςς,,  ααλλλλάά  κκααιι  ττιιςς  εεππώώννυυμμεεςς  μμπποουυττίίκκ..    

ΗΗ  γγεεωωγγρρααφφιικκάά  ππρροοννοομμιιαακκήή  θθέέσσηη  ττοουυ  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  σσττοο  κκέέννττρροο  ττωωνν  σσηημμααννττιικκόόττεερρωωνν  εεμμπποορριικκώώνν  

δδιιααδδρροομμώώνν,,  ττόόσσοο  ααππόό  ββοορρρράά  ππρροοςς  ννόόττοο,,  όόσσοο  κκααιι  ααππόό  δδύύσσηη  ππρροοςς  ααννααττοολλήή,,  ήήτταανν  ηη  ββαασσιικκόόττεερρηη  ααιιττίίαα  πποουυ  ηη  

ππόόλληη  εείίχχεε  ήήδδηη  ααππόό  ττηηνν  ρρωωμμααϊϊκκήή  εεπποοχχήή  μμεεγγάάλληη  φφήήμμηη  κκααιι  ααμμύύθθηητταα  ππλλοούύττηη..    



ΤΤοο  οορρυυκκττόό  ααλλάάττιι  ((SSaallzz)),,  ττοο  αασσήήμμιι,,  οο  χχρρυυσσόόςς  κκααιι  οοιι  πποολλύύττιιμμεεςς  ππέέττρρεεςς  πποουυ  εεξξόόρρυυσσσσαανν  οοιι  εερργγάάττεεςς  ααππόό  τταα  

ββοουυννάά  ττοουυ  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  δδιιοοχχεεττεεύύοονντταανν  σσεε  οολλόόκκλληηρρηη  ττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη..    

ΚΚάάννττεε  έένναα  ......ττααξξίίδδιι  σσττοονν  χχρρόόννοο  κκααιι  μμάάθθεεττεε  τταα  ππάάνντταα  γγιιαα  ττηηνν  ππεερρίίοοδδοο  πποουυ  οοννοομμάάσσττηηκκεε  ""χχρρόόννιιαα  ττοουυ  

ααλλααττιιοούύ"",,  εεππιισσκκεεππττόόμμεεννοοιι  τταα  μμοουυσσεείίαα  ττοουυ  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  ((SSaallzzbbuurrggeerr  MMuusseeeenn))  κκααιι  κκυυρρίίωωςς  ττοο  ΜΜοουυσσεείίοο  

ττωωνν  ΚΚεελλττώώνν  ((KKeelltteennmmuusseeuumm))..    

  
 

 

 

 

➢ Απ΄ ευθείας πτήσεις με SKY EXPRESS   

➢ Τρεις διανυκτερεύσεις και ξενάγηση στην παραμυθένια πόλη του 

Σάλτσμπουργκ  

➢ Περιήγηση στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο 

➢ Επίσκεψη στο εκπληκτικό στο είδος του μουσείο Σβαρόφσκι στο Βάτενς 

➢ Εμπειρότατος Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

 
 
 
 

TTTiiipppsss      



 

11ηη  μμέέρραα::  ΑΑθθήήνναα  --  ΜΜόόννααχχοο,,  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  --  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SKY EXPRESS για Μόναχο. Άφιξη στην πρωτεύουσα της Βαυαρίας 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 Σάλτσμπουργκ, την παραμυθένια πόλη που αποτέλεσε σκηνικό της θρυλικής ταινίας "Η Μελωδία 
της Ευτυχίας" και ήταν η γενέτειρα του Μότσαρτ. Το "Κάστρο του Αλατιού", όπως είναι η ακριβής μετάφραση του 
ονόματός του, κατά τη ρωμαϊκή εποχή γνώρισε μεγάλη οικονομική ανάπτυξη εξ αιτίας του "λευκού χρυσού", δηλαδή 
του ορυκτού αλατιού. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup. (www.austriatraned.at). 
Διανυκτέρευση.  
 

22ηη  μμέέρραα::  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ,,  ΞΞεεννάάγγηησσηη    
Η σημερινή ξενάγησή μας ξεκινά από το παλάτι Μίραμπελ (Mirabell) με τους υπέροχους κήπους του. Αφού 
διασχίσουμε το ποτάμι Σάλτσαχ (Salzach), θα φθάσουμε στην Γκετράιντεγκασσε (Getreidegasse), τον κεντρικό 
εμπορικό δρόμο της έξοχα διατηρημένης παλιάς πόλης (Altstadt). Θα περπατήσουμε στα στενά δρομάκια για να 
θαυμάσουμε τα όμορφα κτίρια, τους ναούς, καθώς και το εντυπωσιακό κάστρο Χοενσάλτσμπουργκ 
(Hohensalzburg), που δεσπόζει στον λόφο επάνω από την πόλη. Ανάμεσα σε κομψές μπουτίκ και βιτρίνες με 
πορσελάνινες κούκλες, βρίσκεται το σπίτι όπου γεννήθηκε η σημαντικότερη μουσική ιδιοφυΐα όλων των εποχών, ο 
Βόλφγκανγκ Αμαντέους Μότσαρτ (1756-1791) και σήμερα αποτελεί μουσείο με ενδιαφέροντα προσωπικά και 
οικογενειακά του αντικείμενα. Ελεύθερος χρόνος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Διανυκτέρευση.  

 
  

http://www.austriatraned.at/


33ηη  μμέέρραα::  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  --  ΒΒάάττεεννςς//ΜΜοουυσσεείίοο  ΣΣββααρρόόφφσσκκιι  --  ΊΊννσσμμππρροουυκκ  --  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  
Πρωινή αναχώρηση για  το Βάτενς 
(Wattens), όπου θα επισκεφθούμε το 
εκπληκτικό στο είδος του μουσείο 
Σβαρόφσκι (Swarovski) - ένα ταξίδι στον 
μαγικό, θαυμαστό, παραμυθένιο κόσμο 
των περίφημων κρυστάλλων.  Θα 
περιηγηθούμε στους λαμπερούς 
διαδρόμους και στις "Αίθουσες των 
Θαυμάτων" ενός χώρου που συνδυάζει 
δημιουργικότητα, καινοτομία, τέχνη και 
διασκέδαση! Και φυσικά, ο Κρυστάλλινος 
Κόσμος διαθέτει ένα τεράστιο κατάστημα, 
από όπου ο επισκέπτης μπορεί να 
προμηθευθεί κάποιες από τις μοναδικές 
δημιουργίες του. Στη συνέχεια θα 
αναχωρήσουμε για το Ίνσμπρουκ, όπου 
κατά την μεσημεριανή μας περιήγηση θα 
δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια της 
πόλης, τις πλατείες, την κεντρική λεωφόρο 
Μαρία Τερεζιενστράσε (Μαρίας Θηρεσίας), την Χρυσή Στέγη, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα 
Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού, την Αψίδα του Θριάμβου κ.ά. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στο 
Σάλτσμπουργκ. Διανυκτέρευση.  
 

 

44ηη  μμέέρραα::  ΣΣάάλλττσσμμπποουυρργγκκ  --  ΜΜόόννααχχοο  --  ΑΑθθήήνναα  
Πρωινή αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Μονάχου και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 
  
 

 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς   

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόμενα   

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ΑΑννααχχώώρρηησσηη::  2255  ΝΝοοεεμμββρρίίοουυ      ~~      44  μμέέρρεεςς    

 

 
 
 
 
 

 
 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΜΟΝΑΧΟ-ΑΘΗΝΑ με SKY EXPRESS 
 

 
 

Οι πτήσεις μας με  
 

SKY EXPRESS 

 

 

 
1η μέρα 

 

GQ 870    ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΧΟ     10:20-11:55 

 

 
5η μέρα GQ 871    ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 12:55-16:30 

 

 

❖ Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο EUROPA SALZBURG 4* sup. 

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

❖ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα 

❖ Ξενάγηση στην πόλη του Σάλτσμπουργκ  

❖ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης   

❖ Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι   

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για 

ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία  

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

Τιμή κατ΄ άτομο 
 

  

Δίκλινο 495 

3ο άτομο έως 12 ετών 395 

Μονόκλινο 695 


