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ΒΕΝΕΤΙΑ, ΑΥΣΤΡΙΑΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ & ΚΑΣΤΡΑ ΒΑΥΑΡΙΑΣ

Βενετία - Ίννσμπρουκ - Κίτσμπιχελ - Τσελ αμ Ζεε -
Σάλτσμπουργκ - Λάστρο Νοιβαστάϊν Μόναχο

Μια εκδρομή πραγματικό Χριστουγεννιάτικο Παραμύθι!! Ελάτε να επισκεφθούμε το Μαγευτικό Τυρόλο με τα
αυστριακά θέρετρα του Κίτσμπιχελ & Τζελ αμ Ζέε, την πολυφωτογραφημένη Βενετία, το πανέμορφο

Σάλτσμπουργκ, το ονειρικό κάστρο Νόσβανσταϊν , το κουκλίστικο Μόναχο και φυσικά την πόλη των αιώνιων
εραστών Βερόνα.

Αναχώρηση 23/12
8 μέρες

1η ημέρα: Αναχώρηση για Ηγουμενίτσα
Συγκέντρωση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 06:00 και επιβίβαση στο πλοίο . Τακτοποίηση στις καμπίνες
και απόπλους για Βενετία. Απολαύστε μια μίνι κρουαζιέρα στα νερά της Αδριατικής! Διανυκτέρευση εν πλω

2η ημέρα: Βενετία – Ίνσμπρουκ (360χλμ)
Άφιξη στην Βενετία και περιήγηση στην «Γαληνότατη δημοκρατία». 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 Ίνσμπρουκ,
την πανέμορφη πρωτεύουσα του Τυρόλου και πρωτεύουσα της δυναστείας των Αμψβούργων. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας και πρώτη γνωριμία με την πόλη.

3η ημέρα: Ίνσμπρουκ, Κίτσμπιχελ & Τσελ αμ Ζέε (95χλμ x2)
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 Τσελ 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 Ίνσμπρουκ

4η ημέρα: Ίνσμπρουκ, Σάλτσμπουργκ (360χλμ)
Πρωινό και μέσα από μια παραμυθένια διαδρομή με γραφικά χωριουδάκια θα οδηγηθούμε στο μαγευτικό
Σάλτσμπουργκ. Θα 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 Ίνσμπρουκ.

5η ημέρα: Ίνσμπρουκ, Κάστρα Βαυαρίας & Μόναχο (330χλμ)
Πρωινό και η ημέρα μας είναι κυριολεκτικά «παραμυθένια». Πρώτη μας στάση το ποιο γνωστό και
πολυφωτογραφημένο κάστρο της Ευρώπης, το φημισμένο κάστρο Νοϊσβανστάιν γνωστό και ως «κάστρο του
τρελού», περιτριγυρισμένο από γραφικές λίμνες και βουνά είναι σίγουρο ότι θα σας μαγέψει. Επόμενοςμας
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σταθμός το κουκλίστικο Μόναχο. Θα θαυμάσουμε την κεντρική πλατεία Μαρίενπλατς με το παλιό δημαρχείο,
την εκκλησία του Αγίου Πέτρου και την εκκλησία του Αγίου Ιωάννη. Συνεχίζουμε στην πλατεία
Μαξιμιλιανού Ιωσήφ, του πρώτου βασιλιά της Βαυαρίας. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στοΊνσμπρουκ

6η ημέρα: Ίνσμπρουκ – Βερόνα – Μπολόνια (415χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση. Προορισμός μας η πόλη «των αιώνιων ερωτευμένων» η 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. Συνεχίζουμε για το ξενοδοχείο μας στηΜπολόνια.

7η ημέρα: Μπολόνια – Ανκόνα (195χλμ)
Πρωινό και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Άφιξη, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για
Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση εν πλω

8η ημέρα: Ηγουμενίτσα
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα και επιστροφή στο νησί μας.

Περιλαμβάνονται
Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες εσωτερικές καμπίνες/AB4 για την διαδρομή Ελλάδα–Ιταλία (μετ’
επιστροφής)
Μετακινήσεις–μεταφορές με πολυτελή πούλμαν
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Πρωινό & 4 δείπνα
Ξεναγήσεις και περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα της εκδρομής
Έμπειρος Αρχηγός – Συνοδός του γραφείου μας
Ασφάλεια Αστικής/Επαγγελματικής Ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται
Είσοδοι σε μουσεία, παλάτια, αρχαιολογικούς χώρους και όπου αλλού απαιτείται, εκδρομές, κρουαζιέρες,
επιπλέον γεύματα και ότι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Βαπορέττο ή μετακινήσεις με τοπικά καράβια
Τοπικοί Δημοτικοί Φόροι Ξενοδοχείων & Check Points
Τα εισιτήρια Κέρκυρα - Ηγουμενίτσα - Κέρκυρα
Αχθοφορικά & Φιλοδωρήματα
Ταξιδιωτική Ασφάλιση 20 € ανά άτομο

Χρήσιμες Πληροφορίες
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ταξιδιωτών
Χριστουγεννιάτικο Γκαλά 80€ το άτομο

Τιμες

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΙΜΗ

ΠΑΙΔΙ
05-
12ΕΤΩΝ ΕΠΙΒ.ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

23/12 3* ή 4* Πρωινό & 4
δείπνα

685€ 480€ 180€ Check point &
Δημοτικοί
φόροι 60€ το
άτομο.
Χριστουγεννιάτικο
Γκαλά 80€ το
άτομο
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