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                                   ΓΕΡΜΑΝΙΑ                           XRGER1 
ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ & ΑΛΠΕΙΣ 

8 Μέρες 
 

Χαιδελβέργη-Μόναχο-Κάστρο Νόισβανσταιν-Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ 

Τάουμπερ-Νυρεμβέργη-Μπάμπεργκ-Μπαιρόιτ-Βύρτσμπουργκ 
 

 
Αναχωρήσεις:  6/7, 13/7, 20/7, 27/7, 3/8, 10/8, 17/8, 24/8 
 
Με απευθείας πτήσεις της LUFTHANSA 
LH1295    Λάρνακα – Φρανκφούρτη     03:30 – 06:30 
LH1294    Φρανκφούρτη – Λάρνακα     21:50 – 02:30+1 
 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ -  ΜΟΝΑΧΟ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή  και  
αναχώρηση για τη Χαιδελβέργη όπου θα έχουμε πρόγευμα και χρόνο για ξεκούραση. Στη 
συνέχεια θα περπατήσουμε στο ιστορικό της κέντρο με τις πολύβουες πλατείες, τις υπαίθριες 
αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος. Συνεχίζουμε για 
το Μόναχο, την πρωτεύουσα της μπύρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα:  ΜΟΝΑΧΟ 
Μετά το πρόγευμα θα ξεκινήσουμε την πρωινή μας περιήγηση από την κεντρική πλατεία 
Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον 
κίονα της Παναγίας, με το χρυσό άγαλμα.  Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, 
που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος 
πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από  
εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης με καταστήματα, γκαλερί έργων 
τέχνης, καφέ και εστιατόρια και θα συνεχίσουμε με τη Χοφμπροιχάους, μια από τις γνωστότερες 
μπυραρίες του Μονάχου. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην πλατεία Μαριενπλάτς απ’ όπου 
ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να απολαύσετε τον περίπατο σας στο 
ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση. 

 
3η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ – ΚΑΣΤΡΟ ΝΟΙΣΒΑΝΣΤΑΙΝ – ΓΚΑΡΜΙΣ ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ 
Πρόγευμα και ολοήμερη εκδρομή στις Βαυαρικές Άλπεις. Θα επισκεφθούμε ένα από τα 
ωραιότερα κάστρα του κόσμου το περίφημο Νόισβανσταϊν, ένα  παλάτι-κάστρο του 19ου αιώνα 
το οποίο βρίσκεται πάνω από το χωριό Σβάνγκαου κοντά στο Φύσεν, στην νοτιοδυτική Βαυαρία, 
ανάμεσα στις κορφές των Άλπειων και χαρίζει ανεπανάληπτες στιγμές στους επισκέπτες του. Στη 
συνέχεια θα επισκεφθούμε το πανέμορφο  Γκάρμις-Παρτενκίρχεν, γνωστό χιονοδρομικό κέντρο 
που βρίσκεται στα σύνορα με την Αυστρία καθώς εδώ βρίσκεται το ψηλότερο βουνό της 
Γερμανίας. Επιστροφή  στο Μόναχο.  Διανυκτέρευση.  
 
 4η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ – ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για την ομορφότερη και γραφικότερη πόλη στον Ρομαντικό 
δρόμο της Νότιας Γερμανίας το Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Τάουμπερ, που με το καλοδιατηρημένο 
του μεσαιωνικό κέντρο, αποτελεί πόλο έλξης για εκατομμύρια τουρίστες κάθε χρόνο. Ελεύθερος 
χρόνος στη διάθεση σας για να περιπλανηθείτε στα πλακόστρωτα δρομάκια του μεσαιωνικού 
κέντρου και να θαυμάσετε την κουκλίστικη αυτή πόλη που πραγματικά μοιάζει σαν να βγήκε 



από τις σελίδες κάποιου παραμυθιού. Συνεχίζουμε για τη Νυρεμβέργη. Άφιξη και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ 
Πρόγευμα. Η Νυρεμβέργη είναι η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της 
Γερμανίας, αφού σε αυτή γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι 
περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε επίσης η δίκη για τα 
Ναζιστικά εγκλήματα του Β’ παγκοσμίου πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε 
το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτίρια, τις γραφικές 
πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το κτίριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της 
Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε στη φημισμένη αγορά της πόλης. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση. 

 
6η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ – ΜΠΑΙΡΟΙΤ 
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση για το μεσαιωνικό Μπάμπεργκ για να θαυμάσουμε τα αξιόλογα 
κτίρια της πόλης όπως τον Καθεδρικό ναό, από τους μεγαλύτερους σε Ρομανικό ρυθμό  στη 
Γερμανία, το παλαιό Δημαρχείο, το παλαιό Ανάκτορο, το νέο Ανάκτορο, καθώς και το γραφικό 
πύργο Άλτενμπουργκ του 10ου αιώνα. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε τη πόλη Μπάιροϊτ, έδρα 
της κυβέρνησης την Άνω Φρανκονίας. Όταν το 1872 ο γνωστός συνθέτης Ρίχαρντ Βάγκνερ 
μετακόμισε στην πόλη, αυτή έγινε γνωστή για την Όπερα της, στην οποία διοργανώνεται κάθε 
χρόνο μουσικό φεστιβάλ. Επιστροφή στη Νυρεμβέργη. Διανυκτέρευση. 
 
7η - 8η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΛΑΡΝΑΚΑ  
Πρόγευμα και αναχώρηση για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας 
(Βαυαρία) όπου θα έχουμε περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης, όπως το 
επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, το μεγαλοπρεπή καθεδρικό ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό 
Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ το 
κάστρο-έδρα των πριγκίπων και επισκόπων. Το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της 
Φρανκφούρτης  για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα χαράματα 
της 8ης μέρας φορτωμένοι με ανεξίτηλες εικόνες ομορφιάς. 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη–Λάρνακα.  
● Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
● Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 
● Διαμονή για 6 βράδια σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*. 
● Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
● Επιπλέον πρόγευμα στην άφιξη. 
● Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα.  
● Έμπειρος ελληνόφωνος συνοδός/αρχηγός 
● Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
● Φ.Π.Α 
 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
● Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 
● Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 
● Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 
● Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 
 
 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΔΙΠΛΟ ΜΟΝΟ ΠΑΙΔΙ 

6/7, 24/8 €869 €1.055 €679 

13/7, 20/7, 27/7 €899 €1.085 €699 

3/8, 10/8, 17/8 €939 €1.125 €739 

 

 

 


