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„Bavarian heritage“
ΜΟΝΑΧΟ – ΝΤΑΧΑΟΥ, ΓΕΡΜΑΝΙΑ
Μάιος 15 – 18, 2015.
Ξεκινιςτε το ταξίδι των ονειρϊν ςασ με το Mediteranian Travel ςε ςυνεργαςία με
το Mediteranian Travel Club που ςασ προςφζρει τθ δυνατότθτα να πλθρϊςετε το
ταξίδι με ειδικζσ τιμζσ, με επιπλζον εκπτϊςεισ και προτεραιότθτεσ. Αν κζλετε τισ
ομορφότερεσ διακοπζσ, τθν καλφτερθ ψυχαγωγία και τθν απόλαυςθ που πάντα
ονειρευόςαςταν, τότε πάρτε τουσ φίλουσ ςασ μάηι ςασ, διότι ζτςι κερδίηετε πολλοφσ
πόντουσ ςτο Travel Club με τθν δυνατότθτα το ταξίδι να μθν ςασ κοςτίςει τίποτα.

Μοναχό - θ πρωτεφουςα τθσ γερμανικισ επαρχίασ τθσ Βαυαρίασ. Η τρίτθ
μεγαλφτερθ πόλθ ςτθ Γερμανία μετά το Βερολίνο και το Αμβοφργο. Το 1158 ο
Henry Lav ίδρυςε τθν πόλθ που δίνει το όνομα του Μονάχου και ακόμα και τότε
γίνεται ζνα κζντρο εμπορίου. Η βαςιλικι οικογζνεια Vitelsbah 1180 διακθρφςςει τo
Μοναχό για τθν κατοικία τθσ βαςιλικισ οικογζνειασ. Στο δζκατο πζμπτο αιϊνα
αρχίηει ανκοφορία του Μοναχοφ,ςτθν Αναγζννθςθ και ςτο Μπαρόκ ζχτιςαν πολλά
κτίρια που αποτελοφν ςιμερα τθν πιο όμορφθ αρχιτεκτονικι του Μοναχοφ.
Άλλα αξιοκζατα περιλαμβάνουν τθν πλατεία του Αγίου Mary, θ καρδιά τθσ
παλιάσ πόλθ του Μοναχοφ, θ οποία ονομάςτθκε από τθν υψθλι κζςθ ςτθν κορυφι
του οποίου είναι επιχρυςωμζνο άγαλμα τθσ Παρκζνου. Η εκκλθςία Παναγία των
Παριςίων εξακολουκεί να αποτελεί ζνα από τα ορόςθμα τθσ πόλθσ. Είναι γνωςτι
και ωσ τόποσ ταφισ των θγεμόνων τθσ Βαυαρίασ. Στθν πλατεία τθσ Μαρίασ είναι το
δθμαρχείο τθσ πόλθσ, ζνα από τα πιο διάςθμα κτιρια ςτο Μόναχο. Υπάρχει επίςθσ
μια πινακοκικθ - ζνα από τα πιο ςθμαντικά και παλαιότερα γκαλερί ςτον κόςμο.
Δεν πρζπει να ξεχνάμε το Γερμανικό Μουςείο Τεχνολογίασ και Επιςτθμϊν, το
μεγαλφτερο μουςείο του είδουσ του ςτον κόςμο. Για τουσ λάτρεισ τθσ τζχνθσ,
υπάρχει το Μουςείο BMW, και είναι δθμοφιλισ μεταξφ των τουριςτϊν και το
Μουςείο Παιχνιδιϊν, το Αγγλικό Πάρκο, Στρατιωτικό Μουςείο, τθν Αψίδα του
Θριάμβου, τθν εκκλθςία του Ludwig, και πολλά άλλα. Αν ςασ αρζςουν τα ψϊνια,
κα πρζπει να επιςκεφκείτε τθν οδό Maximilian Strasse, όπου μπορείτε να βρείτε

αποκλειςτικζσ μάρκεσ τθσ μόδασ, και αργότερα μπορείτε να περπατιςετε όλθ τθ
διαδρομι προσ τθν ζδρα του Κοινοβουλίου τθσ Βαυαρίασ....

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1θ μζρα - 15/05 Άφιξθ ςτο Μόναχο. Διαμονι ςτο επιλεγμζνο ξενοδοχείο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Διανυκτζρευςθ.
2θ μζρα - 16/05 Πρωινό. Προαιρετικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ.Γεφμα-πακζτο. Ελεφκεροσ
χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι, βραδινι βόλτα.
Διανυκτζρευςθ.
3θ μζρα - 17/05 Πρωινό. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Γεφμαπακζτο. Ελεφκεροσ χρόνοσ για ατομικζσ δραςτθριότθτεσ. Δείπνο. Προαιρετικι,
βραδινι ζξοδοσ ςε κλάμπ. Διανυκτζρευςθ.
4θ μζρα - 18/05 Πρωινό. Αναχϊρθςθ. Τζλοσ υπθρεςιϊν.
*Ταξίδι ςτο Μόναχο-Ταξιδιωτικόσ Οδθγόσ:
http://www.youtube.com/watch?v=RvwMSdiTUHQ
ΣΙΜΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ
Hotel Fidelio Garni***
Hotel **

www.fidelio-garni.com

139€
129€

* θμείωςθ –Για τα μζλθ του Mediteranian Travel Club αναμζνονται
ειδικζσ τιμζσ και πολλζσ άλλεσ προτεραιότθτεσ

Η ΣΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Διαμονι ςτο επιλεγμζνο κατάλυμα ςε δίκλινα, τρίκλινα και τετράκλινα δωμάτια
με πλιρθσ διατροφι (πρωινό, γεφμα-πακζτο,δείπνο).

Η ΣΙΜΗ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ
•Προαιρετικζσ εκδρομζσ.
•Ατομικά ζξοδα που δεν ςυμπεριλαμβάνονται ςτο πακζτο
ΠΡΟΑΙΡΕΣΙΚΕ ΕΚΔΡΟΜΕ ΚΑΙ ΠΕΡΙΗΓΗΕΙ
•Ειςιτιρια για όλεσ τισ εκδρομζσ, περιθγιςεισ και αξιοκζατα
•Οδθγόσ για όλεσ τισ οργανωμζνεσ εκδρομζσ (τιμι ανάλογα με τθ γλϊςςα).
•Μεταφορά από και προσ το αεροδρόμιο.
•Κλαμπ
ΗΜΕΙΩΗ
•Επιπλζον χρζωςθ ςε δίκλινο δωμάτιο 7€ ανά άτομο/μζρα.
•Δυνατότθτα παράταςθσ τθσ διαμονισ (με επιπλζον χρζωςθ ανά άτομο/ θμζρα):
Hotel *** 46€
Hotel ** 43€
•To ακριβζσ όνομα του Ξενοδοχείου / Hostel κα ανακοινωκεί πζντε θμζρεσ πριν
τθν άφιξθ, αν δεν αναφζρεται/ονομάηεται ιδθ ςτο πρόγραμμα.
•Ο διοργανωτισ διατθρεί το δικαίωμα να αλλάξει τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ
εκτζλεςθσ των εκδρομϊν και των επιμζρουσ ςτοιχείων από το πρόγραμμα, λόγω
αντικειμενικϊν ςυνκθκϊν.
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