
 
 

 
 
 

 
 

 
 
**Oι εκδρομές μας πραγματοποιούνται με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία και 
τηρoύμε αυστηρά κάθε υγειονομικό πρωτόκολλο για ένα ασφαλές και άνετο ταξίδι**  

 
7 ΗΜΕΡΕΣ 

ΜΑΓΕΥΤΙΚΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑ ΤΗΣ ΒΑΥΑΡΙΑΣ  
ΔΙΑΣΧΙΖΟΝΤΑΣ ΤΙΣ ΔΥΤΙΚΕΣ ΠΛΑΓΙΕΣ ΤΟΥ ΜΕΛΑΝΑ ΔΡΥΜΟΥ 

 
«ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΜΟΝΑΧΟ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ - ΒΕΡΟΝΑ» 

 
 

1η ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ , 21/12/21, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ. (80 χλμ)   
      Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το πρωί, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το 
λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το 
λιμάνι της Βενετίας . Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 22/12/21 , ΒΕΝΕΤΙΑ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ.(665 χλμ) 
      Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας μια 
πανέμορφη διαδρομή μέσω Μιλάνο – Κόμο – Λουγκάνο, άφιξη στη Λουκέρνη, τη πόλη που 
είναι κτισμένη στις όχθες της αστραφτερής Λίμνης των τεσσάρων Καντονιών, με τους παλιούς 
πύργους και τα τείχη με τις επάλξεις, με τα καμπαναριά και με τις πλαγιές της γεμάτες εξοχικά 
σπίτια. Περιήγηση στην πόλη η οποία μεταμορφώνεται σε μια κούκλα τα Χριστούγεννα και στην 
καρδιά της Παλιάς Πόλης, η Χριστουγεννιάτικη αγορά δημιουργεί μια εξαιρετικά επιβλητική 
ατμόσφαιρα, που θυμίζει άλλες εποχές. Από εκεί, συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για το όμορφο 
Φράιμπουργκ, όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο Νίκος 
Καζαντζάκης. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Ελεύθερος χρόνος για 
περιπλάνηση στις πλακόστρωτες οδούς με τα αριστοκρατικά καφενεία και τις μπυραρίες. 
Διανυκτέρευση.  
 
3η ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ,  23/12/21 , ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΜΟΝΑΧΟ.(437 χλμ) 
     Πρωινό. Σήμερα θα ξεναγηθούμε στην πόλη όπου θα δούμε το Δημαρχείο, τον πύργο 
Μπραϊζάχερ, το παρεκκλήσι του Αυγουστίνου του Ερημίτη, τη βιβλιοθήκη του πανεπιστημίου, τη 
συνοικία Φισεράου και το κάστρο Μπασίερ. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τις 
δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού φτάνουμε στο Μπάντεν Μπάντεν, ένα μικρό αρχιτεκτονικό 
στολίδι της Βάδη Βυρτεμβέργης, μια γραφική λουτρόπολη σε ένα παραμυθένιο σκηνικό. 



Γνωριμία με την πόλη η οποία διατηρεί την αίγλη του ιστορικού του παρελθόντος και 
παρουσιάζει ένα πλήθος από αξιοθέατα – μνημεία, που δικαιολογούν απόλυτα τη φήμη του, ως 
κορυφαίο ταξιδιωτικό προορισμό. Ο πιο διάσημος περίπατος στη λεωφόρο του 
Φωτός Lichtentaler Alee συνδέει το κέντρο της πόλης με το μοναστήρι Lichtental και 
αποκαλύπτει ένα πάρκο εκπληκτικής ομορφιάς, με τις βελανιδιές, τις ανθισμένες μανόλιες και τις 
 τριανταφυλλιές να αποτελούν κομμάτια  ενός επίγειου παράδεισου. Πολυτελή αρχιτεκτονικά 
στολίδια, όπως η Όπερα (Festpielhaus) και το εντυπωσιακό Καζίνο, προκαλούν τον θαυμασμό, 
την ώρα που τα περίφημα λουτρά Καρακάλα χαρίζουν μοναδικές στιγμές απόλαυσης και 
ξεγνοιασιάς, στο πιο εκλεπτυσμένο περιβάλλον άνεσης και πολυτέλειας. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για την ωραία πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το κέντρο της παλιάς πόλης για να 
απολαύσουμε την βόλτα μας στους πεζόδρομους για φωτογραφίες, αγορές και όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να δοκιμάσουμε το Glouwine - ζεστό γλυκό κρασί, τα περίφημα λουκάνικά Wurst  
και άλλες λιχουδιές. Σας προτείνουμε δείπνο σε ελληνική ταβέρνα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση .  
 
4η ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 24/12/21,  ΜΟΝΑΧΟ. 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για να ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στα 
σημαντικότερα σημεία της πόλης. Μια πόλη ανάμεσα σε μεγάλες βιομηχανίες υψηλής 
τεχνολογίας και σε υπαίθριες μπυραρίες, ανάμεσα στην τέχνη, τον πολιτισμό, τη 
δημιουργικότητα και τις ήσυχες γωνιές, ανάμεσα στο μπαρόκ και το μοντέρνο. Αρχικά θα 
επισκεφθούμε την ξακουστή εκκλησία Φραουνκίρχε, που οι δύο τρούλοι της είναι το έμβλημα 
της πόλης, την Όπερα και την φημισμένη πλατεία Μάριενπλατς όπου μπορούμε να 
παρακολουθήσουμε την αλλαγή της ώρας στο Δημαρχείο. Δείτε το ρολόι του επιβλητικού 
Δημαρχείου που χτυπάει δύο φορές και τις 32 φιγούρες που αναπαριστούν τον γάμο του Δούκα 
Γουλιέλμου και μπαινοβγαίνουν υπό τους ήχους 40 καμπανών. Περιπλανηθείτε στην εορταστική 
αγορά θαυμάζοντας το πανύψηλο χριστουγεννιάτικο δέντρο με τα 2500 λαμπιόνια. Στη συνέχεια 
προτείνουμε δείπνο σε τοπική ταβέρνα και για το βράδυ σας προτείνουμε  να γευτείτε μια  
αυθεντική μπίρα ή μια από τις τοπικές σπεσιαλιτέ σε μια μπιραρία του Σβάμπινγκ. 
Διανυκτέρευση. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ, 25/12/21, ΜΟΝΑΧΟ – ΙΝΣΜΠΡΟΥΚ – ΒΕΡΟΝΑ (436 χλμ) 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το κουκλίστικο Ίνσμπρουκ, τη "γέφυρα 
του ποταμού Ινν", (brücke: γέφυρα), την πρωτεύουσα του Αυστριακού ομόσπονδου κρατιδίου 
Τιρόλο. Γνωριμία με την πόλη όπου θα δούμε τα μπαρόκ αρχιτεκτονικής κτίρια της πόλης, τις 
πλατείες, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε (Μαρίας Θηρεσίας), την Χρυσή Στέγη, 
τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Ιακώβου, τα ανάκτορα Χόφμπουργκ (εξωτερικά), την Αψίδα του 
Θριάμβου κ.ά. Κατά τη διάρκεια των γιορτών, το Ίνσμπρουκ μεταμορφώνεται στον απόλυτο 
χριστουγεννιάτικο προορισμό. Τα στολίδια, τα φωτάκια και τα γλυκά αρώματα από κανέλα 
πλημμυρίζουν τα σοκάκια και τις αγορές της παλιάς πόλης και μεθάνε τον επισκέπτη που 
πηγαίνει εκεί. Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για την πόλη του Ρωμαίου και της Ιουλιέτας, των 
μεγάλων εραστών του Σαίξπηρ. Περνώντας την επιβλητική κεντρική πύλη του ιστορικού 
κέντρου της πόλης, θα βρεθούμε στην Πιάτσα Μπρα όπου θα δούμε την Ρωμαική Αρένα, το 
παλάτι Barbieri και το σπίτι της Ιουλιέτας. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Ακολουθεί ελεύθερος χρόνος για βραδινή βόλτα στα πολλά υπαίθρια café, πιτσαρίες 
και τρατορίες που θα βρείτε στο κέντρο. Διανυκτέρευση. 
 
6η ΜΕΡΑ , ΚΥΡΙΑΚΗ, 26/12/21,   ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ. (516χλμ) 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο 
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Διανυκτέρευση 
εν πλω. 
 
7η ΜΕΡΑ , ΔΕΥΤΕΡΑ , 27/12/21,   ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (80χλμ) 
      Άφιξη στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση. Άφιξη στην 
πόλη μας, γεμάτοι εντυπώσεις και αναμνήσεις από την υπέροχη εκδρομή μας.      

 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 
 



 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται το διαβατήριο σας σε ισχύ ή η  αστυνομική σας  ταυτότητα  
(με τους λατινικούς χαρακτήρες) . 
 
* Το πρόγραμμα ενδέχεται να πραγματοποιηθεί με διαφορετική  σειρά χωρίς να παραλειφθεί τίποτα, προς 
όφελος των πελατών. 
 
ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ  : 
-Μεταφορά με πολυτελές, ασφαλές, κλιματιζόμενο πούλμαν με την πολυετή εμπειρία του 
οδηγού μας. 
-Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα – Βενετία και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα, σε καμπίνες 
εσωτερικές με w/c και ντουζ. 
-Μία (1) διανυκτέρευση στο Φράϊμπουργκ, δύο (2)  διανυκτερεύσεις στο Μόναχο και μία (1) 
διανυκτέρευση στη Βερόνα, σε επιλεγμένα  ξενοδοχεία του γραφείου μας. 
-Τέσσερα (4) πρωινά - μπουφέ. 
-Τοπικούς φόρους πόλεων. 
-Έμπειρο συνοδό - ξεναγό, του γραφείου μας σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 
-Ξεναγήσεις - Περιηγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 
-Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.Δ 339/11-6-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
-Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ : 

   -Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους , μουσεία και κέντρα διασκέδασης. 
   -Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο. 
   -Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα περιλαμβάνει. 
   - Έξτρα ταξιδιωτική ασφάλεια με καλύψεις για τον κορωνοϊό και όχι μόνο, πριν και κατά τη    
    διάρκεια του ταξιδιού. ( 10 ευρώ / κατά άτομο) ** Ρωτήστε μας για λεπτομέρειες** 

 
Γιατί να επιλέξετε να ταξιδέψετε με το Pamvotis Travel  …..? 

Γιατί όλα μας τα ταξίδια είναι προσαρμοσμένα στις νέες συνθήκες . 
 Ταξιδεύουμε πάντα με γνώμονα την δική σας ασφάλεια , τηρώντας αυστηρά τα υγειονομικά πρωτόκολλα που 

διέπονται από το κράτος. 
 Τα ταξίδια μας πραγματοποιούνται σε μικρές ταξιδιωτικές ομάδες με την πληρότητα που ορίζει η νομοθεσία .  
 Σας εξασφαλίζουμε διπλανό κάθισμα άδειο στο πούλμαν , εκτός αν είστε οικογένεια . 
 Υπάρχει δυνατότητα κράτησης χωρίς προκαταβολή μέχρι να σας ενημερώσουμε εμείς για την καταβολή της . 
 Έχουμε οργανώσει τα προγράμματα της εκδρομής έτσι ώστε να αποφεύγουμε όσο είναι δυνατόν τον συνωστισμό . 
 Οι  ταξιδιώτες, θα πρέπει να έχουν πιστοποιητικό πλήρους εμβολιασμού και να έχουν παρέλθει 14 ημέρες από την 

τελευταία δόση ή πιστοποιητικό ανάρρωσης της νόσου, ώστε να νιώθουμε όλοι μας ασφαλείς απολαμβάνοντας το 
ταξίδι μας. 

 Φροντίζουμε για την καθημερινή απολύμανση των οχημάτων μας . 
 Πραγματοποιείται θερμομέτρηση κατά την είσοδο στο λεωφορείο . 
 Yπάρχουν διαθέσιμα αντισηπτικά στις εισόδου των οχημάτων μας. 

  
 
 

 

                          Pamvotis Travel IKE     Γραφείο Γενικού Τουρισμού      
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα  

Τηλ.: 26510-34774  Fax: 26510-37779 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


