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Ωράριο λειτουργίας:
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(τα μεγαλύτερα καταστήματα έως
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MUNICH
Στο Μόναχο οι πολυτελείς αγορές, οι μοδάτοι δρόμοι και τα
επιβλητικά κτίρια συνυπάρχουν με τα παραδοσιακά
lederhosen, τα χάλκινα πνευστά και τις ρουστίκ μπιραρίες. Οι
επισκέπτες μπορούν να αρχίσουν τη μέρα τους με χοιρινό
κότσι και ξινολάχανο και να την κλείσουν σε έναν γκουρμέ
ναό της γεύσης με λευκά τραπεζομάντιλα. Και επίσης, εδώ
κατοικούν οι πιο πρόσχαροι Γερμανοί. Αλλά αναμφίβολα αυτό
το έχετε ήδη ανακαλύψει.
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Η ΠΟΛΗ #THECITY#

Λέγεται ότι οι πιο ευχαριστημένοι πολίτες
της Γερμανίας ζούνε στο Μόναχο ή γύρω
από αυτό. Αν ισχύει κάτι τέτοιο, σίγουρα
ένας από τους λόγους πρέπει να είναι η
πέμπτη εποχή της πόλης – η γιορτή του
Οκτώβρη. Το μεγαλύτερο λαϊκό πανηγύρι
του κόσμου ξεκινά πρόωρα το Σεπτέμβρη
και προσελκύει εκατομμύρια ανθρώπους
από όλο τον κόσμο. Οι κάτοικοι του
Μονάχου στήνουν μεγάλες σκηνές στην
Theresienwiese, και τις γεμίζουν με
μουσική, φαγητό και ποτό και... χαίρονται
τη ζωή τους!

Το Μόναχο ιδρύθηκε παράλληλα με το
μοναστήρι του Μονάχου το 1158.
Αργότερα, θεσπίστηκε εδώ η αρχαιότερη
γερμανική νομοθεσία τροφίμων, που
εφαρμόζεται ακόμη και σήμερα - ο νόμος
περί καθαριότητας της μπίρας (1506).

Ένα καλό σημείο για να αρχίσει κανείς τη
βόλτα στην πόλη είναι το Schwabing, μια
περιοχή που είναι γνωστή για τα πολλά
Kneipen (μπαράκια) και νυχτερινά κέντρα.
Εδώ μένουν πολλοί φοιτητές, καθώς το
πανεπιστήμιο είναι πολύ κοντά.

Το Nymphenburg, όπου δεσπόζει το
κάστρο, είναι ιδιαίτερα ξεχωριστό, ενώ το
Haidhausen, μια συνοικία γεμάτη πολιτισμό
και τέχνη, γίνεται όλο και πιο δημοφιλές ως
τόπος κατοικίας. Στο παλιό κέντρο της
πόλης, ο επισκέπτης θα συναντήσει πολλές
περίτεχνες εκκλησίες (μεταξύ τους και τον
καθεδρικό ναό) καθώς και το κάστρο.

Ο πνεύμονας πρασίνου της πόλης, ο

Englischer Garten (αγγλικός κήπος) είναι
ένα πάρκο 3,7 τετραγωνικών χιλιομέτρων
στη μέση της πόλης. Ο Englischer Garten
βρίσκεται δίπλα στον ποταμό Isar και είναι
πολύ δημοφιλής σε όσους αγαπούν το
τζόγκινγκ, την ηλιοθεραπεία αλλά και
όσους θέλουν απλά να περπατήσουν και να
κάνουν ένα πικνίκ.

More than 2 million
readers per month

Do you want to reach
everyone travelling to

your destination?
Our unique media can help!

Contact: ads@fastcheck.se

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ &
ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ #DOANDSEE#

Ο Καθεδρικός Ναός
Η γοτθική αυτή εκκλησία, κατασκευασμένη
περίπου το 1494, με τους χαρακτηριστικούς
χάλκινους τρούλους στην κορυφή των δύο
πύργων, έχει γίνει το σύμβολο της πόλης.
Με καθαρό καιρό, η θέα από τον νότιο
πύργο είναι φανταστική - μην τη χάσετε!
Ανάμεσα στα αξιοθέατα του Καθεδρικού
ξεχωρίζουν ο τάφος του Αυτοκράτορα
Λουδοβίκου της Βαυαρίας και ο πίνακας του
Εσταυρωμένου του Van Dyck.
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Διεύθυνση : Frauenplatz 1
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 2900820
Internet: www.muenchen.de

Die Residenz
Οι βαυαροί βασιλείς κατοικούσαν στο
αναγεννησιακό αυτό ανάκτορο. Η έκθεση
περιλαμβάνει θησαυρούς από την περίοδο
της μοναρχίας – κοσμήματα, ασημικά και
πορσελάνες. Το εκθαμβωτικό στυλ ροκοκό
της μικρής αίθουσας θεάτρου και της
πινακοθήκης των προγόνων είναι επίσης
εντυπωσιακό. Επιπλέον, εδώ βρίσκεται και
το Antiquarium, η μεγαλύτερη και
ομορφότερη κοσμική αναγεννησιακή
αίθουσα βόρεια των Άλπεων. Μην χάσετε
το πάρκο Hofgarten.

Διεύθυνση : Residenzstraße 1, city
Μετρό: Odeonsplatz
Ωράριο λειτουργίας: Apr 2-Oct 15 9.00-18.00 Oct 15-Mar 31
10.00-16.00
Τηλέφωνο: +49 (0)89 290 671

Schloss Nymphenburg
Ένα μπαρόκ θερινό ανάκτορο του 1757 με
πλούσια διακοσμημένα ροκοκό δωμάτια και
την "Πινακοθήκη των ωραίων γυναικών"
του Βασιλέα Λουδοβίκου Α΄. Στο μεγάλο
πάρκο υπάρχουν διάφορα μικρότερα κτίρια
και κιόσκια. Επιπλέον, μπορείτε να
επισκεφθείτε τα μουσεία πορσελάνης και
βιολογίας, καθώς και ένα εξωτικό
θερμοκήπιο και το καφέ του.

Διεύθυνση : Notburgastraße, Nymphenburg
Ωράριο λειτουργίας: Apr 1-Oct 15: 9.00-18.00; Oct 16-Mar 31:
10.00-16-00
Τηλέφωνο: +49 (0)89 179 080
Internet: www.schloesser.bayern.de

Deutsches Museum
Το μεγαλύτερο μουσείο τεχνολογίας και
επιστημών του κόσμου. Εδώ θα
αντικρύσετε τα πάντα, από τεχνικές
εξόρυξης έως αστρονομία, με πολλά
πρωτότυπα ιστορικά τεχνουργήματα, όπως
ο πρώτος ντιζελοκινητήρας. Μεγάλο
εργαστήριο δοκιμών για τα παιδιά. Εκθέσεις
στα παράπλευρα μουσεία μεταφορών και
αεροδιαστημικής.

Διεύθυνση : Museumsinsel 1, Haidhausen
Μετρό: Fraunhoferstraße
Ωράριο λειτουργίας: daily 9.00-17-00 (see webpage for specific
hours on public holidays)
Τηλέφωνο: +49 (0)89 217 91
Internet: www.deutsches-museum.de

Pinakotheken (πινακοθήκες)
Στην Alte-, τη Neue-, και τη Moderne
Pinakothek φιλοξενούνται έργα τέχνης από
σχεδόν όλους τους αιώνες. Η παλιά
πινακοθήκη καλύπτει την περίοδο από τον
14ο έως τον 20ο αιώνα (Bruegel, Dürer,
Ραφαήλ, Rubens και Rembrandt). Οι πιο
πρόσφατοι μεγάλοι ευρωπαίοι καλλιτέχνες
(Monet, Manet, Cézanne, Gauguin και Van
Gogh) εκτίθενται στη νέα πτέρυγα. Στη
σύγχρονη πινακοθήκη εκτίθενται κλασικά
έργα των Kandinsky, Klee, και Picasso.
Επιπλέον, μπορείτε να έρθετε σε επαφή με
100 χρόνια από την ιστορία του ντιζάιν.

Διεύθυνση : Barer Strasse 27/29/40, Maxvorstadt
Μετρό: Theresienstrasse
Τηλέφωνο: +49 (0)89 238 053 60
Internet: www.pinakothek.de

ΦΑΓΗΤΟ #EATING#

Ο περισσότερος κόσμος μάλλον έχει
συνδέσει το Μόναχο με την μπίρα. Και,
πράγματι υπάρχουν πολλά ζυθοποιεία και
μπιραρίες στην πόλη. Μην χάσετε όμως την
κλασική, πλούσια σε θερμίδες, καθημερινή
κουζίνα του Μονάχου! Το Haxe είναι
χοιρινό κότσι και ταιριάζει με ξινολάχανο
και Kloss (πατατοκεφτέδες). Και τι θα
λέγατε για ένα στρούντελ μήλου με κρέμα
ή για ένα Dampfnudel (είναι ένα ψωμάκι με
κρέμα σοκολάτας ή βανίλιας) για επιδόρπιο;
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Hofbräuhaus
Η διασημότερη μπιραρία του κόσμου, με
απλά, ακατέργαστα ξύλινα τραπέζια και
καρέκλες. Συνήθως γεμάτη από ζωντανή
μουσική και τουρίστες που προσπαθούν να
τραγουδήσουν yodel. Επικρατεί
συνωστισμός και φασαρία, αλλά δεν πρέπει
να το χάσετε.

Διεύθυνση : Am Platzl 9
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 290 13 60
Internet: www.hofbraeuhaus.de

Löwenbräukeller
Αυτό είναι το άλλο πραγματικά μεγάλο
μέρος για να γευτείτε τις τοπικές
σπεσιαλιτέ. Οι τιμές εδώ είναι καλύτερες και
οι τουρίστες λιγότεροι σε σχέση με το
Hofbräuhaus.

Διεύθυνση : Nymphenburger Str. 2, Maxvorstadt
Μετρό: Stiglmaierplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 547 266 90
Internet: www.loewenbraeukeller.com

Paulaner im Tal
Παραδοσιακό φαγητό σε αυθεντικό
περιβάλλον. Εδώ συναντιούνται οι
επιχειρηματίες και όλοι όσοι θέλουν να
γευτούν τη βαυαρική κουζίνα στο κέντρο
της πόλης.

Διεύθυνση : Tal 12, city
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 219 94 00
Internet: www.paulaner-im-tal.de

Franziskaner Fuchsenstubn
Εδώ σερβίρεται το καλύτερο Weißwurst
(λευκό, πικάντικο λουκάνικο) της πόλης.
Είναι κλασική επιλογή για brunch, που
παραδοσιακά τρώγεται πριν τις 12 το
μεσημέρι. Σήμερα που υπάρχουν τα
ψυγεία, δεν χρειάζεται να είμαστε και τόσο
ακριβείς.

Διεύθυνση : Perusastr. 5, city
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 231 81 20
Internet: www.zum-franziskaner.de

Andechser Am Dom
Το μοναστήρι Andechs, νοτιοδυτικά του

Μονάχου, είναι δημοφιλής προορισμός για
τους εκδρομείς. Εάν δεν έχετε χρόνο να το
επισκεφθείτε, στο εστιατόριο αυτό μπορείτε
να δοκιμάσετε τη γεύση της μπίρας του,
της σαλάτας με λουκάνικα ή του ψαριού με
σάλτσα τρούφας. Μια πραγματικά
αυθεντική αίσθηση με επένδυση από
σκούρο ξύλο στους τοίχους και
ασβεστωμένο θόλο.

Διεύθυνση : Weinstr. 7a, κέντρο
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 29 84 81
Internet: www.andechser-am-dom.de

Königlicher Hirschgarten
Η μεγαλύτερη υπαίθρια μπιραρία που
μπορεί κανείς να βρει στο Μόναχο. Σε
μικρή απόσταση από ανοιχτούς χώρους
πρασίνου και από βοσκοτόπους ελαφιών. Η
ιδιαιτερότητα με τις υπαίθριες μπιραρίες του
Μονάχου είναι ότι οι επισκέπτες επιτρέπεται
να φέρνουν το φαγητό τους, οπότε
μπορείτε να αγοράσετε μόνο τα ποτά. Το
ψητό κοτόπουλο, το λουκάνικο ή το χοιρινό
κότσι, ωστόσο, είναι σε λογικές τιμές για τα
περισσότερα βαλάντια.

Διεύθυνση : Hirschgarten 1, Neuhausen-Nymphenburg
Μετρό: Laim
Τηλέφωνο: +49 (0)89 179 991 19
Internet: www.hirschgarten.de

Waldwirtschaft Großhesselohe
Μια σκιερή υπαίθρια μπιραρία μόλις βγείτε
από την πόλη, με ζωντανή μουσική και
καλό, αν και απλό, φαγητό. Ο εστιάτορας
είναι ο Sepp Krätz, διασημότητα του χώρου
που διατηρεί δική του σκηνή στο
Oktoberfest.

Διεύθυνση : Georg-Kalb-Str. 3 Großhesselohe
Τηλέφωνο: +49 (0)89 749 940 30
Internet: www.waldwirtschaft.de
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ΚΑΦΕΤΕΡΙΕΣ #CAFES#

Η κουλτούρα του καφέ στο Μόναχο
χαρακτηρίζεται από πολυτέλεια. Ιδίως εάν
παραμείνετε στην περιοχή γύρω από τη
Marienplatz και την Odeonsplatz.

Café Glockenspiel
Ένα in σημείο στο κέντρο της πόλης.
Μπορείτε να απολαύσετε ένα γλυκό στο ίδιο
ύψος με τον πύργο του δημαρχείου, με τον
κόσμο να περνάει βιαστικός, χαμηλά κάτω
στην Marienplatz.

Διεύθυνση : Marienplatz 28, city
Internet: www.cafe-glockenspiel.de

Café Am Beethovenplatz
Το αρχαιότερο μουσικό καφέ του Μονάχου.
Εδώ μπορείτε να φάτε ένα γλυκό από
σοκολάτα ακούγοντας Σοπέν ή Μότσαρτ. Κι
αν έρθετε για πρωινό, θα ανταμειφθείτε με
σπιτική μαρμελάδα.

Διεύθυνση : Goethestr. 51, Ludwigsvorstadt
Internet: www.hotelmariandl.de

ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ
#BARSANDNIGHTLIFE#

Διάσημοι ποδοσφαιριστές, μουσικοί και
άνθρωποι της τηλεόρασης. Η νυχτερινή

ζωή του Μονάχου κατακλύζεται από
διάσημα πρόσωπα. Θα σας δείξουμε πού να
τα βρείτε - αλλά και πού να πάτε όταν σας
κουράσει το celebrity spotting.

P1
Η πιο in ντίσκο, νούμερο ένα στο Μόναχο.
Εδώ μπαίνεις μόνο αν έχεις την κατάλληλη
εμφάνιση, το κατάλληλο εισόδημα ή τους
κατάλληλους φίλους. Μια μπίρα κοστίζει 6
ευρώ.

Διεύθυνση : Prinzregentenstrasse 1, city
Μετρό: Odeonsplatz
Internet: www.p1-club.de

Alabamahalle
Μια πραγματικά κλασική ντίσκο στο
Μόναχο. Τις Παρασκευές παίζει κυρίως
μουσική ποπ και τα Σάββατα από όλα τα
μουσικά είδη. Το καλοκαίρι λειτουργεί και η
νυχτερινή υπαίθρια μπιραρία.

Διεύθυνση : Friedenstr. 10
Internet: www.alabamahalle.de

Nachtcafé
Ένα καφέ γεμάτο κόσμο με τέλεια
ατμόσφαιρα και ποικιλία στη μουσική, έως
τις έξι το πρωί. Επίσης, είναι διάσημο για τη
θρυλική ποιότητα της τζαζ μουσικής του.

Διεύθυνση : Maximiliansplatz 5, Maxvorstadt
Μετρό: Stachus
Internet: www.nachtcafe-muenchen.de

Kunstpark Ost
Κάποτε παρασκευάζονταν εδώ τεράστιες
ποσότητες από πατατοκεφτέδες γεμιστούς
με ψιλοκομμένο χοιρινό. Οι εγκαταστάσεις
του εργοστασίου, με εμβαδόν 80.000m²
φιλοξενούν πλέον μια σειρά από ντίσκο,
κλαμπ, μπαρ και απλά εστιατόρια.

Διεύθυνση : Grafinger Str. 6, Ramersdorf
Μετρό: Ostbahnhof
Internet: www.kunstpark.de

Zweistein
Ένα μικρό, κομψό θέατρο-μπαρ με
ευχάριστο προσωπικό που εκτός αυτού
σερβίρει και ωραίο φαγητό.
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Διεύθυνση : Hans-Sachs-Str. 12, city
Μετρό: Sendlinger Tor

Der Atzinger
Σύμφωνα με ένα τοπικό ρητό, κάποιοι
φοιτητές δεν έχουν πάει ποτέ πέρα από το
Atzingers. Λογικό είναι. Αυτό το Kneipe,
ακόμη και για όσους έχουν περάσει προ
πολλού την φοιτητική ηλικία, είναι τέλειο
και φθηνότερο από άλλα. Ωραίος κόσμος.

Διεύθυνση : Schellingstraße 9, Schwabing
Μετρό: Universität
Internet: www.atzinger-muenchen.de

ΨΩΝΙΑ #SHOPPING#

Η πιο δημοφιλής διαδρομή για ψώνια
περνάει από τους πεζόδρομους των
Neuhauser Strasse/Kaufinger Strasse, που
εκτείνονται από το Stachus έως τη
Marienplatz.

Εδώ θα βρείτε πολυκαταστήματα όπως τα
Karstadt και Kaufhof, αλλά και πολλά
μικρότερα καταστήματα που πωλούν
κοσμήματα, αξεσουάρ, είδη τεχνολογίας
(Saturn) και ρούχα (H&M, C&A και Zero για
παράδειγμα).

Εάν ψάχνετε κάτι πιο πολυτελές,
επισκεφθείτε τα καταστήματα Hirmer και
Ludwig Beck. Συνεχίζοντας από τη
Marienplatz προς την Sendlinger Strasse
θα βρεθείτε μπροστά σε έναν άλλο ναό της
μόδας: Konen. Απέναντί του βρίσκεται το
Sportscheck, το μεγαλύτερο πολυώροφο
κατάστημα με αθλητικά είδη.

Στην περιοχή βόρεια της Marienplatz και
του δημαρχείου μπορείτε να βρείτε

υπερπολυτελή καταστήματα. Ας
ξεκινήσουμε από την Dienerstrasse. Εδώ
βρίσκεται το Alois Dallmayr: ένα κατάστημα
delicatessen με εστιατόριο και καφέ. Εδώ
διατίθενται αμέτρητοι τύποι καφέ,
σοκολάτας και λικέρ, αλλά και οτιδήποτε
άλλο φαγώσιμο. Το Lodenfrey, όπου έχεις
την εντύπωση ότι υπάρχει ένας υπάλληλος
για κάθε πελάτη και το οποίο εξειδικεύεται
στα παλτά loden - που αποτελούν εθνική
φορεσιά και υψηλή μόδα - δεσπόζει στη
Maffeistrasse.

Το Eduard Meier είναι το αρχαιότερο
υποδηματοποιείο της Γερμανίας (1596) και
μάλιστα με άδεια βασιλική. Το κατάστημα
βρίσκεται στη Residenzstrasse 22. Η
Theatinerstrasse και η Maximilian-strasse
είναι δύο ακόμη δρόμοι για μόδα, έπιπλα
και κοσμήματα πολυτελείας.

Τέλος, η αγορά του Viktualienmarkt είναι
απόλαυση για τις αισθήσεις. Πάγκοι με
delicatessen που έχουν τα πάντα από τυριά
και ψάρια έως κυνήγι και βοδινό. Μπορείτε
να φάτε Haxe ή λουκάνικο σε απλά καφέ
και κρεοπωλεία.

ΔΙΑΜΟΝΗ #SLEEPING#

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Hotel Vier Jahreszeiten Kempinski
Ξενοδοχείο πολυτελείας με βαριές
πολυθρόνες από πλούσιο μπεζ και κόκκινο
βελούδο στην είσοδο. Όλα τα δωμάτια
έχουν κλιματισμό, ρόμπες και παντόφλες.
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Διεύθυνση : Maximilianstrasse 17, city
Μετρό: Marienplatz
Τηλέφωνο: +49 (0)89 212 50
Internet: www.kempinski-vierjahreszeiten.de

ΠΟΛΥΤΕΛΕΙΑΣ
Bayerischer Hof
Ένα πολυτελές ξενοδοχείο 150 ετών,
αγαπημένος προορισμός για τους πολλούς
ξεχωριστούς πελάτες του. Κάθε χρόνο
φιλοξενείται εδώ μια σύσκεψη στην οποία
συμμετέχουν υπουργοί άμυνας από όλο τον
κόσμο. Συμπεριλαμβάνεται πρωινό με
σαμπάνια.

Διεύθυνση : Promenadeplatz 2
Μετρό: Karlsplatz/Stachus
Τηλέφωνο: +49 (0)89 212 00
Internet: www.bayerischerhof.de

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
König Ludwig
Ένα εκλεπτυσμένο μικρό ξενοδοχείο στο
κέντρο του Schwabing. Προσωπικό και
ήσυχο. Μία από τις σουίτες διαθέτει
βεράντα και τζάκι.

Διεύθυνση : Hohenzollernstrasse 3
Μετρό: Münchner Freiheit
Τηλέφωνο: +49 (0)89 335 995
Internet: www.bestwestern.de

ΠΟΛΥ ΚΑΛΟ
Όπερα
Μικρό αλλά κομψό και πολυτελές
ξενοδοχείο με ιδιωτική ατμόσφαιρα (μόνο
28 κλίνες).

Διεύθυνση : St.-Anna-Str. 10, Lehel
Μετρό: Lehe
Τηλέφωνο: +49 (0)89 210 49 40
Internet: www.hotel-opera.de

ΚΑΛΟ
Cvjm Jugendgästehaus
Η Σουηδική ΧΑΝ/ΧΕΝ (KFUM/KFUK)
διατηρεί ένα youth hostel που δέχεται και
ενηλίκους. Διαθέτει 80 κλίνες και βρίσκεται
σε πολύ κεντρικό σημείο. Είναι φθηνό και
γεμάτο κόσμο, αλλά είναι κοντά σε όλα.

Διεύθυνση : Landwehrstr. 13, Ludwigvorstadt
Μετρό: U-Bahn/S-Bahn προς Karlsplatz/Stachus
Τηλέφωνο: +49 (0)89 55 21 41 0
Internet: www.cvjm-muenchen.org/hotel/

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
#ESSENTIALINFORMATION#

Αεροδρόμιο
Το αεροδρόμιο Franz-Josef-Strauss (FJS)
βρίσκεται περίπου 40 χλμ βόρεια της
πόλης. Ο συντομότερος τρόπος για να
πάτε, είναι με τον προαστιακό (S8 ή S1),
διαδρομή που διαρκεί 41 και 35 λεπτά
αντίστοιχα από το Hauptbahnhof. Η γραμμή
S1 ξεκινά να λειτουργεί στις 3:45 και
υπάρχει ένα τρένο κάθε είκοσι λεπτά έως
τις 23:25. Η πρώτη διαδρομή της γραμμής
S8 είναι στις 3:18 και κάθε είκοσι λεπτά
έως τις 00:38.

Το λεωφορείο που συνδέει το αεροδρόμιο
με το κέντρο ξεκινά κάθε είκοσι λεπτά από
το Hauptbahnhof (Busbahnhof, Arnulfstr.)
και η διαδρομή διαρκεί λίγο πάνω από 40
λεπτά. Το πρώτο λεωφορείο από το κέντρο
της πόλης αναχωρεί στις 5:10 και το
τελευταίο στις 19:50. Οι αναχωρήσεις από
το FJS ξεκινούν στις 6:20 (αφετηρία από το
terminal 2) και έως τις 21:40.

Με ταξί, το κόστος είναι περίπου 60 ευρώ.

Internet: www.munich-airport.de

Δημόσια Μέσα Μεταφοράς
Με κέντρο την Marienplatz και την
Karlsplatz/Stachus, εκτείνεται ένα μεγάλο
δίκτυο μετρό, προαστιακών τρένων, τραμ
και λεωφορείων. Λειτουργεί εξαιρετικά για
το κέντρο της πόλης και είναι σαφώς πιο
εύκολο από τη μετακίνηση με αυτοκίνητο.

Ένα ημερήσιο εισιτήριο για όλο το δίκτυο
MVV (Μünchner Verkehrs- und
Tarifverbund) κοστίζει 10 ευρώ και για την
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κεντρική ζώνη 5 ευρώ. Η "κάρτα Μόναχο"
με 9.80 ευρώ σας προσφέρει εκπτώσεις σε
ορισμένα ξενοδοχεία, καταστήματα και
μουσεία και ισχύει ως εισιτήριο
απεριορίστων διαδρομών στο κέντρο της
πόλης.

Τηλέφωνο: +49 (0)89 4142 4344
Internet: www.mvv-muenchen.de

Ταξί
Όλοι οι εγκεκριμένοι οδηγοί ταξί έχουν
αριθμημένο δελτίο ταυτότητας σε σημείο
ορατό για τον επιβάτη.

Taxi München eG

Τηλέφωνο: +49 (0)89 21 610
Internet: www.taxi-muenchen.de

IsarFunk

Τηλέφωνο: +46 (0)89 450 540
Internet: www.isarfunk.de

Ταχυδρομείο
Γραμματόσημα μπορείτε να αγοράσετε από
αυτόματους πωλητές, από τα ταχυδρομεία
καθώς και από ορισμένα περίπτερα. Το
κεντρικό ταχυδρομείο βρίσκεται στον
αριθμό 1 της οδού Bahnhofplatz.

Φαρμακεία
Στη Γερμανία λειτουργεί σύστημα
κυλιόμενων εφημεριών. Στην πόρτα κάθε
φαρμακείου θα βρείτε τον αριθμό εκείνου
που εφημερεύει.

Οδοντίατρος
Τηλέφωνο ανάγκης

Τηλέφωνο: +49 (0)89 723 30 93

Τηλέφωνο
Κωδικός χώρας: +49

Κωδικός περιοχής: (0)89

Ηλεκτρισμός
220 volts
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Adelgungdenstrasse D3
Adolf-Kolpingstras. A3
Alter Hof C2 C3
Amalienstrasse C1
Arcisstrasse B1
Arnulfstrasse A2
Auenstrasse B4 C4
Augsburgerstrasse A4 B4
Augustenstrasse A1
Aventinstrasse C3
Baaderstrasse C3 C4
Barerstrasse B1 B2
Bayerstrasse A2
Blumen strasse B4 C3
Briennerstrasse A1 B2 C2
Burgstrasse C3
Buttermelcherstras. C3 C4
Bürkleinstrasse D2
Cornelius brücke C4
Corneliusstrasse C3 C4
Dachauerstrasse A1
Dachaurstrasse A1 A2
Damenstiftstrasse B3
Dienerstrasse C2 C3
Eduard-Schmidstras. C4 D4
Elisenstrasse A2
Erhardtstrasse C4 D4
Ettstrasse B2
F J Straussring D2
Finkenstrasse C2
Franz-Prüllerstras. D4
Frauen strasse C3
Frauenhoferstrasse B4 C4
Frauenlobstrasse A4
Fürstenstrasse C1
Färbergraben B3
Gabelsbergerstrass. A1 B1
Galeriestrasse C2 D2
Goethestrasse A3 A4
Hackenstrasse B3
Hans-Sachsstrasse B4
Herrnstrasse D3
Herzogspitalstrass. B3
Herzog-Wilhelmstra. B3
Hessstrasse B1
Hidegardstrasse D3
Hirtenstrasse A2
Hochbrücken C3
Hochstrasse D4
Hofgarten C2
Holzstrasse B4
Hotterstrasse B3
Häberlstrasse A4
Ickstattstrasse B4
Jahnstrasse B4
Jägerstrasse C2
Kardinal-Döpfnerst. C1 C2
Karlstrasse A1 A2 B2
Kaufingerstrasse B3 C3
Kaulbachstrasse D1
Klenzestrasse B4 C4

Knöbelstrasse D3
Kohlstrasse C4 D4
Kreuzstasse B3
Königinstrasse D1
Landwehrstrasse A3
Ledererstrasse C3
Liebherrstrasse D3
Liebigstrasse D2
Lilienstrasse D4
Lindwurm strasse A4
Ludwigsbrücke D4
Ludwigstrasse C1 C2
Luisenstrasse A2 B1
Löwengrube B2 C2
Maffeistrasse C2
Maistrasse A4
Marienstrasse C3 D3
Marsstrasse A2
Marstallplatz C2
Marstallstrasse D2
Mathildenstrasse A3
Maxburgstrasse B2
Maximilians platz B2
Maximilianstrass. C2 D2 D3
Max-Josephstrasse B2
Meiserstrasse B2
Morassistrasse D3 D4
Müllerstrasse B4 C3
Neuhauserstrasse B2 B3
Neuturmstrasse C3
Nussbaumstrasse A3
Oberanger B3
Ottostrasse B2
Pacellistrasse B2
Perusastrasse C2
Pestalozzistrasse B4
Pettenkoferstrasse A3
Prannerstrasse B2 C2
Prielmayerstrasse A2
Prinz-Ludwigstrass. B1
Prälat-Zististrass. C3
Quellenstrasse D4
Reichenbach brücke C4
Reichenbachstrasse C3 C4
Reisingerstrasse A4 B4
Residenzstrasse C2
Riggauerweg D4
Rindermarkt C3
Ringeisenstrasse A4
Rosenstrasse C3
Rottmanstrasse A1
Rumfordstrasse C3
Salvatorstrasse C2
Schellingstrasse C1
Schillerstrasse A2 A3
Schleissheimerstra. A1
Schwanthalerstrass. A3
Schwlgerstrasse D4
Schützenstrasse A2
Schönfeldstrasse C1 D1
Seidlstrasse A1

Seitzstrasse D2
Sendlingerstrasse B3
Senefelderstrasse A2 A3
Sonnenstrasse A3 B3
Sophienstrasse A2 B2
Sparkassenstrasse C3
St Annastrasse D2 D3
Steinheilstrasse A1 B1
Steinsdorfstrasse D3
Stollbergstrasse D3
Tannstrasse C2 D2
Thalkirchnerstrass. A4 B4
Theatinerstrasse C2
Theresienstrasse B1
Thierschstrasse D3
Triftstrasse D2
Tumblingerstrasse A4
Türkenstrasse B1 B2 C1
Unsöldstrasse D2
Unterer Anger B3 B4
Wallstrasse B3
Waltherstrasse A4
Westenrieder C3
Westermühlstrasse B4
Veterinärstrasse D1
Wienstrasse C2 C3
Viktualienmarkt C3
Wimmerring D3
Zeppelinstrasse D4
Zeppelstrasse C4 D4
Ziemssenstrasse A3 A4
Zweibrücken strass. D3
Zweigstrasse A2 A3
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