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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2018
Στην χώρα του παραμυθιού...
Βενετία, Αυστριακές Άλπεις, Ίννσμπρουκ,
Σάλτσμπουργκ, Μόναχο, Κάστρα Βαυαρίας, Βερόνα
8 ημέρες
20 - 28 Δεκεμβρίου 2018
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Συγκέντρωση στον Δημοτικό Κήπο το απόγευμα και αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη
και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για Βενετία
2η ημέρα: ΒΕΝΕΤΙΑ - ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (360χλμ)
Άφιξη στην Βενετία και περιήγηση στην «Γαληνότατη δημοκρατία». Εκεί θα θαυμάσουμε την φημισμένη
πλατειά του Άγιου Μάρκου, το παλάτι των Δόγηδων, τη σκάλα των Γιγάντων, τον πύργο του Ωρολογίου
(Μαυριτανών), τη γέφυρα Ριάλτο, τη γέφυρα των Αναστεναγμών και τις παλιές φυλακές. Συνεχίζουμε για
το Ίννσμπρουκ, την πανέμορφη πρωτεύουσα του Τυρόλου και πρωτεύουσα της δυναστείας των
Αμψβούργων. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη.
3η ημέρα: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (Κίτσμπιχελ & Ζελ αμ Ζέε) (95χλμ Χ2)
Πρωινό και αναχώρηση για να επισκεφθούμε το χιονοδρομικό κέντρο του Κιτσμπίχελ. Θα περπατήσουμε
στο υπέροχο ιστορικό κέντρο, θα θαυμάσουμε τα παλιά αρχοντικά, τα πανέμορφα σαλέ και θα
απολαύσουμε τον καφέ μας σε ένα παραδοσιακό τυρολέζικο χωριό. Η συνέχεια θα μας φέρει στο Ζελ Αμ
Ζέε που, κτισμένο στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, μοιάζει με εικόνα παραμυθιού και δίκαια έχει
χαρακτηριστεί ένα από τα πιο κοσμοπολιτικά θέρετρα της Ευρώπης. Επιστροφή στο Ίννσμπρουκ το
απόγευμα
4η ημέρα: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (Σάλτσμπουργκ & λίμνες Σαλτσκάμεργκουτ) (170χλμ Χ2)
Πρωινό και μέσα από μια παραμυθένια διαδρομή που περνάει από γραφικά χωριουδάκια όπως το Σαν
Γκιλγέρτ και θαυμάσιες λίμνες όπως η Σαν Βόλφανγκ και Φούσλ θα οδηγηθούμε στο μαγευτικό
Σάλτσμπουργκ. Εκεί θα έχουμε την δυνατότητα να θαυμάσουμε το εξαίσιο κάστρο, σήμα-καταθέν της
πόλης, το σπίτι-μουσείο του Μότσαρτ και τον πανέμορφο καθεδρικό ναό. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση
σας για να περπατήσετε στα γραφικά στενά της πόλης και να απολαύσετε μια ζεστή σοκολάτα. Επιστροφή
στο Ίννσμπρουκ το απόγευμα.
5η ημέρα: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ (Κάστρα Βαυαρίας & Μόναχο) (180χλμ Χ2)
Πρωινό και πρώτος μας σταθμός η Βαυαρική πρωτεύουσα, το Μόναχο. Θα θαυμάσουμε την κεντρική
πλατεία Μάριενπλατς με το παλαιό δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, και την εκκλησία του
Αγίου Ιωάννη Νέπομουκ. Συνεχίζουμε την πλατεία Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της
Βαυαρίας και τα γραφικά κτίρια που την περιτριγυρίζουν. Επόμενος μας σταθμός, το κάστρο «του τρελού»
(Neuschwastein) το πιο διάσημο αλλά και το ποιο εντυπωσιακό από όλα τα κάστρα στην Ευρώπη. Αφού
περιηγηθούμε στην παραμυθένιας ομορφιάς περιοχή, επιστρέφουμε στο Ίνσμπρουκ το απόγευμα.
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6η ημέρα: ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΛΙΜΝΗ ΓΚΑΡΝΤΑ – ΒΕΡΟΝΑ (250χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση. Αφού διασχίσουμε μια πανέμορφη διαδρομή που περνάει από την λίμνη Γκάρντα,
καταλήγουμε στην πόλη «των αιώνιων ερωτευμένων», την πανέμορφη και γραφική Βερόνα, όπου θα
θαυμάσουμε τη Ρωμαϊκή Αρένα, τις όμορφες πλατείες Ντέλε Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται
από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτίρια και, βέβαια, το αρχοντικό των Καπουλέτων με το θρυλικό
μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και χρόνος ελεύθερος.
7η ημέρα: ΒΕΡΟΝΑ - ΑΝΚΟΝΑ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ (340χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Άφιξη, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για
Ηγουμενίτσα
8η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας και επιβίβαση στο λεωφορείο μας. Με τις απαραίτητες ενδιάμεσες
στάσεις άφιξη στην πόλη μας το απόγευμα.
Σημείωση : οι ξεναγήσεις, εκδρομές και περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει περίπτωση να αλλάξει η
σειρά που θα πραγματοποιηθούν, για την καλύτερη εξυπηρέτηση των εκδρομέων
ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ : 479 €
ΠΑΙΔΙΑ 2-12 ΕΤΩΝ ΣΕ ΔΩΜΑΤΙΟ ΓΟΝΕΩΝ : 429 €
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ : 629 €
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΚΛΙΝΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: 60 € (κατ’ άτομο)
ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΔΙΚΛΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΜΠΙΝΑΣ: 70 € (κατ’ άτομο)
ΣΤΙΣ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Η μεταφορά με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας.
 Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια από Ηγουμενίτσα – Βενετία & Ανκόνα – Ηγουμενίτσα σε τετράκλινες
εσωτερικές καμπίνες με μπάνιο και τουαλέτα. (ΑΒ4).
 Την διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, σε δίκλινα δωμάτια.
 Ημιδιατροφή. (εκτός πλοίου).
 Περιηγήσεις – ξεναγήσεις - εκδρομές που αναφέρονται στο πρόγραμμα.
 Αρχηγό – συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφαλιστική κάλυψη αστικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Προαιρετικές εκδηλώσεις.
 Check point και δημοτικοί φόροι 49 €
 Ποτά, φιλοδωρήματα, βαπορέτα Βενετίας.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους
 Ότι αναφέρεται σαν προαιρετικό στο πρόγραμμα.

