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ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ &
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

429€
+145€ Σύνολο φόρων
νακαλύψτε την Αλσατία, το Στρασβούργο και
την Χαϊδελβέργη
5ήμερη αεροπορική εκδρομή για την περίοδο Απόκριες και 25η Μαρτίου 2019

Αλσατία - Στρασβούργο Χαϊβερβέργη
Αεροπορική εκδρομή στην Αλσατία για
την περίοδο Απόκριες 2019
ΜΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ & ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΠΕΡΙΤΤΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας
πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν και
άμεση αναχώρηση για το Μέλανα Δρυμό. Πρώτη μας στάση μέσα από μια πανέμορφη

διαδρομή, η λίμνη Τίτιζεε, όπου η εικόνα θα σας εντυπωσιάσει. Στα νερά της Λίμνης
καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ τα δέντρα κατέβαινουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει
να ατενίσετε την όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από τα εστιατόρια στις όχθες της
λίμνης (μην παραλείψετε να γευθείτε ένα κομμάτι αυθεντικής τούρτας Black Forest ).
Συνεχίζουμε για την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη όπου άφησε την τελευταία
του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων
το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Τελειώνοντας, μετάβαση στο
Στρασβούργο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος να
πραγματοποιήσετε μια πρώτη βόλτα στην όμορφη πόλη που μοιάζει σαν παραμύθι.
Επιβλητικά κτίρια, σπιτάκια με παιχνιδιάρικη αρχιτεκτονική πάνω κυριολεκτικά στο
ποτάμι και ένα ιστορικό κέντρο, φτιαγμένο για να φιλοξενεί παραμυθένιες βόλτες.
Ιδιαίτερα τώρα, την περίοδο των εορτών, η πόλη βάζει το κερασάκι στην τούρτα της
μοναδικότητάς της: τα ζωντανά της στενά μετατρέπονται σε «χωριό α λα Χάνσελ και
Γκρέτελ» και γίνεται ολόκληρη ένα αξιοθέατο.

2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΒΟΣΓΙΑ ΟΡΗ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα και κυριότερη πόλη του νομού
του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο, όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα
μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της
περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να είναι βγαλμένη από
τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι
παραδοσιακές δραστηριότητές είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη
της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών έργων,
τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή
γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της
γειτονικής Γερμανίας. Ένα από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία
διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το
Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα
υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα
3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη,
που δεν είναι πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών
θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το Δικαστήριο
Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς Ηπείρου από την πόλη της
βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος χρόνος. Το μεσημέρι σας προτείνουμε μια
υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του
Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα
οποία βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφός. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη
μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, δημιουργείται ένα
μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο
φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ. Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα
κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που
είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι
ασχολούνται με τη καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του
στρατηγού Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ
χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

3η ημέρα: ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι γνωστή για τα αμπέλια
της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από
τον ποταμό Ρήνο, αλλά συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει
την πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια και αγάλματα
κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της. Θα δούμε τις δυο πιο
σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των
Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης
αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας

Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη
διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική κατασκευασμένη το 1537 και τη
Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η
Κολμάρ είναι ακόμη γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη
Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές του αγάλματος της
Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής μας στην πόλη μην παραλείψετε να
δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie.
Επιστρέφοντας το απόγευμα στο Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή
συνοικία με το κοινοβούλιο της Ευρώπης, χτισμένο το 1998.

4η ημέρα: ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν, την πόλη που βρίσκεται στις δυτικές
πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, που οι θερμές πηγές της ήταν ήδη γνωστές από τη
ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί
των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα,
αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο
Faberze, ένα από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την
οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος Γ δώρισε στη
γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η επέτειο των γάμων τους.
Τελειώνοντας αναχωρούμε για τη Χαιδελβέργη. Άφιξη στην πανέμορφη πόλη και
ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της
Γερμανίας, μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει
το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο
κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό
ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες
εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε
να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα
αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος
χρόνος στο κέντρο της πόλης και στη συνέχεια μετάβαση και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας.

5η ημέρα: ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ , ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την Φρανκφούρτη, την πέμπτη
μεγαλύτερη πόλη της χώρας. Και εδώ, όπως και τις προηγούμενες μέρες, συναντάμε ένα
σημαντικό ποτάμι, το Μαίν, το οποίο αποτελεί ορόσημο για την πορεία της πόλης. Η
πόλη, μεταξύ άλλων, είναι γνώστη για τους ουρανοξύστες της στους οποίους στεγάζονται
το Γερμανικό Χρηματιστήριο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, η Deutche Bank και άλλες
υπηρεσίες. Η ιστορία της πόλης ξεκινά την περίοδο των ρωμαϊκών χρόνων, ενώ κατά την
διάρκεια του Μεσαίωνα πολλοί γερμανοί αυτοκράτορές στέφθηκαν στο καθεδρικό ναό
της Φρανκφούρτης. Το 1848 το πρώτο γερμανικό κοινοβούλιο συνεδρίαζε στο Ναό του
Αγίου Παύλου. Στην πόλη και μόλις στα τέλη του 19ου αιώνα εγκαινιάστηκε ένας από
τους μεγαλύτερους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Ευρώπης. Κατά την διάρκεια της
επίσκεψής μας θα δούμε μεταξύ άλλων το Δημαρχείο της πόλης και θα διασχίσουμε μια
ιστορική μεταλλική πεζογέφυρα, στην οποία κάνοντας την βόλτα μας θα συναντήσουμε
μια πινακίδα στην οποία αναγράφονται οι παρακάτω στίχοι του Ομήρου στα Ελληνικά
«Πλέοντας μες το μελανό πέλαγος με αλλόγλωσσους ανθρώπους». Ελεύθερος χρόνος
στην πλούσια αγορά της πόλης και στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

