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ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ
ΒΕΝΕΤΙΑ-ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ –ΔΡΕΣΔΗ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΜΟΝΑΧΟΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ-ΒΕΡΟΝΑ
11 ημέρες
ΑΠΟ 22 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ ΕΩΣ 1 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η μέρα. 22.10. Καβάλα - Ηγουμενίτσα (450 χλμ). Αναχώρηση στις 23:00. Μέσω Θεσσαλονίκης,
Ιωαννίνων, άφιξη στην Ηγουμενίτσα.
2η μέρα. 23.10 Ηγουμενίτσα – Βενετία (εν πλω). Επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες.
Απόπλους για Βενετία. Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου ξεκουραστείτε, και απολαύστε την μίνι κρουαζιέρα
στην Αδριατική. Διανυκτέρευση εν πλω. Το ξημέρωμα απολαύστε την Βενετία από τα καταστρώματα του
πλοίου.
3η μέρα. 24.10 Βενετία -Σάλτσμπουργκ (440 χλμ). Άφιξη στην Βενετία. Μεταφορά εξ ιδίων στην πλατεία
Σαν Μάρκο για την ξενάγηση της πόλης. Θα δούμε την πλατεία του Αγ. Μάρκου, με τον επιβλητικό ναό
του Αγίου Μάρκου, τον Πύργο του Ρολογιού των Μαυριτανών, το παλάτι των Δόγηδων, τη γέφυρα των
Στεναγμών κ.ά. Θα επισκεφθούμε την Ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου (Σαν Τζιόρτζιο ντι
Γκρέτσι). Στην συνέχεια αναχωρούμε για το Σάλτσμπουργκ. Μέσω Udine, Villach και διασχίζοντας τις
Άλπεις, φθάνουμε το απόγευμα στην πόλη του Μότσαρτ. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Ελεύθερος
χρόνος στην πόλη.
4η μέρα. 25.10. Σάλτσμπουργκ – Νυρεμβέργη. (320 χλμ.) Πρωινό και περιήγηση. Η πόλη κόσμημα της
Αυστρίας γενέτειρα του Μότσαρτ κτισμένη δίπλα στον ποταμό Σάλτσαχ. Το σπίτι μουσείο του Μότσαρτ, οι
κήποι και τα ανάκτορα Μιραμπέλ και ο Καθεδρικός Ναός της πόλης είναι τα κυριότερα σημεία της
περιήγησής μας. Αναχώρηση για Νυρεμβέργη. Μέσα από μια υπέροχη διαδρομή στα δάση της Βοημίας, θα
φτάσουμε στην πόλη που συνέδεσε το όνομα της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος στις μπυραρίες, στο όμορφο ιστορικό κέντρο της πόλης. Δείπνο,
διανυκτέρευση.
5η μέρα. 26.10. Νυρεμβέργη – Δρέσδη. (320 χλμ.) Μετά το πρωινό ακολουθεί ξενάγηση στην πόλη. Το
αυτοκρατορικό κάστρο (Kaiserburg) θα μας εντυπωσιάσει και συνεχίζοντας την περιήγηση στην πόλη με το
εντυπωσιακό ιστορικό κέντρο, που διαρρέει ο ποταμός Ρέγκνιτζ, με τα μεσαιωνικά κτίρια και τα
οχυρωματικά έργα που την περιβάλλουν, θα δούμε το κτίριο που στέγασε το Συμμαχικό Δικαστήριο του Β’
Παγκοσμίου πολέμου, την κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό.
Αναχώρηση για Δρέσδη, πρωτεύουσα της Σαξονίας, την πανέμορφη «Φλωρεντία του βορρά», χτισμένη στις
όχθες του ποταμού Έλβα. Περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα
δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα Σέμπερ, τον Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, το αναγεννησιακό παλάτι, τα
ανάκτορα Τζβίνγκερ, τα τερραίν κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη βεράντα Καναλέτο, την
Ακαδημία Εικαστικών, τα κελάρια των Βεττίνων κ.ά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
6η μέρα. 27.10. Δρέσδη - Βερολίνο (200 χλμ.) Πρωινό και αναχώρηση. Μετά από μια σύντομη διαδρομή
φτάνουμε στην πρωτεύουσα και την μεγαλύτερη πόλη της Γερμανίας στο Βερολίνο. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Προαιρετική κρουαζιέρα στον ποταμό
Spree που διαπλέει την πόλη. Επίσης μπορείτε να επισκεφθείτε κάποιο από τα αμέτρητα πολυκαταστήματα
στο εμπορικό κέντρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο διανυκτέρευση.
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7η μέρα. 28.10. Βερολίνο. Πρόγευμα και ακολουθεί ξενάγηση της πόλης του Βερολίνου. Σήμερα θα δούμε
την ιστορική Πύλη του Βραδεμβούργου, το Δημαρχείο, το Reichstag στην περιοχή Tiergarden (πρώην
Βασιλικός κυνηγότοπος) έδρα πολλών Κυβερνητικών κτιρίων, όπως του Γερμανικού Κοινοβουλίου με τον
εντυπωσιακό θόλο, την μοντέρνα πλατεία Ποτσντάμερ, την μισογκρεμισμένη εκκλησία στην γνωστή
λεωφόρο Κούνταμ, τον πύργο της τηλεόρασης στην πλατεία Αλεξάντερ και θα τελειώσουμε με επίσκεψη
στο «νησί των Μουσείων». Περιοχή που στεγάζονται τα περισσότερα μουσεία της πόλης. Μπορείτε να
επισκεφθείτε το μουσείο της Περγάμου, η να κάνετε την βόλτα σας στην περιοχή. Ελεύθερος χρόνος,
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
8η μέρα. 29.10. Βερολίνο – Μόναχο. (585 χλμ.) Μετά το πρωινό ξεκινάμε για την πρωτεύουσα της
Βαυαρίας το Μόναχο. Άφιξη και περιήγηση της πόλης. Στην γνωριμία μας με την πόλη θα δούμε το
θαυμάσιο νεογοτθικό Δημαρχείο, την αυστηρή Μητρόπολη Φραουενκίρχε, το Ολυμπιακό χωριό την
γοητευτική Μάριενπλατς κ.α. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο. Για το βράδυ σας προτείνουμε μια
βόλτα στο κέντρο της πόλης με τις φημισμένες μπυραρίες.
9η μέρα. 30.10. Μόναχο – Βερόνα.
(420 χλμ.) Πρωινό και αποχαιρετώντας την Γερμανία,
κατευθυνόμαστε στο Ίνσμπρουκ, πρωτεύουσα του Τυρόλου στην Αυστρία. Σύντομη περιήγηση στο
ιστορικό κέντρο της πόλης που έγινε ιδιαίτερα γνωστή την εποχή των Αψβούργων και της Μαρίας
Θηρεσίας. Θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κεντρική λεωφόρο Τερεζίενστράσε, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγ. Ιακώβου, την Χρυσή στέγη, και άλλα ενδιαφέροντα σημεία της. Συνεχίζουμε και μέσω των
Άλπεων, καταλήγουμε στην Βερόνα την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ. Κατά την διάρκεια της
περιήγησή μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης την ρωμαϊκή αρένα, το αρχοντικό των Καπουλέτων
και φυσικά το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, δείπνο, διανυκτέρευση.
10η μέρα. 31.10. Βερόνα – Ανκόνα (380χλμ.) Πρωινό και άμεση αναχώρηση για την Ανκόνα. Μέσω
Μπολώνιας, Ρίμινι άφιξη στο λιμάνι και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες.
11η μέρα. 01.11 Ηγουμενίτσα – Καβάλα (450 χλμ.). Άφιξη στην Ηγουμενίτσα. Επιβίβαση στο πούλμαν
και με ενδιάμεσες στάσεις, άφιξη το απόγευμα στην πόλη μας.
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 790 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : + 250 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤ.: + 60 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΔΙΚΛΙΝΗ ΚΑΜΠΙΝΑ ΤΟ ΑΤΟΜΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤ.: + 75 €
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ηγουμενίτσα – Βενετία και Ανκόνα – Ηγουμενίτσα, σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με μπάνιο και τουαλέτα.
 Τη διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή, εκτός του πλοίου.
 Ξεναγήσεις – περιηγήσεις – εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
Ποτά, φιλοδωρήματα, τηλεφωνήματα. Δημοτικοί φόροι πόλεων. Είσοδοι σε μουσεία,
αρχαιολογικούς χώρους και ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

