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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ 

Ρομαντικές πόλεις, μεσαιωνικά κάστρα και παλάτια είναι το άλλο πρόσωπο της Γερμανίας που ξέρουμε. Ακολουθήστε μας σε 

ένα ταξίδι που συνδυάζει μοναδικά τον «Δρόμο του Κρασιού» και συμπληρώνεται από τα απίστευτα φυσικά τοπία στον Μέλανα 

Δρυμό με τα γραφικά χωριά και τα κουκλίστικα σπιτάκια. Ακόμη, ένα πλούσιο οδοιπορικό στη πανέμορφη Αλσατία με 

ολοκληρωμένη γνωριμία της πρωτεύουσάς της, του γραφικού Στρασβούργου, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.  

Εξαιρετικά ξενοδοχεία που καθιστούν τη διαμονή σας υπέροχη και ξεκούραστη. 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

1η μέρα Λάρνακα - Αθήνα 06.00 07.45 

1η μέρα Αθήνα – Φρανκφούρτη 08.35 10.35 

5η μέρα Φρανκφούρτη  – Αθήνα 18.30 22.20 

6η μέρα Αθήνα - Λάρνακα 08.30 10.10 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Ημέρα 1η: Λάρνακα – Αθήνα - (Φρανκφούρτη, Χαϊδελβέργη)  Στρασβούργο   

Πτήση για Φρανκφούρτη με ενδιάμεσο σταθμό στην Αθήνα. Άφιξη Φρανκφούρτης και απευθείας αναχώρηση για την αρχαιότερη 

πανεπιστημιούπολη της χώρας, την ιστορική Χαϊδελβέργη. Παλιά μεσαιωνική πόλη η Χαϊδελβέργη, με περισσότερα από τρία 

εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως βρίσκεται στην κορυφή της επισκεψιμότητας στη Γερμανία. Η παλιά Χαϊδελβέργη, μια ονειρεμένη 

πόλη και κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού, θα μας μαγέψει στην περιπατητική περιήγησή μας. Δεσπόζει η μεσαιωνική πέτρινη 

γέφυρα του ποταμού Νέκαρ στη βόρεια άκρη της με το εμβληματικό μπρούτζινο γλυπτό του «Πιθήκου της Χαϊδελβέργης». 

Διασχίζοντας τη γέφυρα με τα υπέροχα κιγκλιδώματα θα φωτογραφηθούμε με θέα την μεσαιωνική πόλη που στεφανώνεται από το 

αμφιθεατρικό κάστρο στο όρος Königstuhl, που μνημονεύεται και ως «Ανάκτορο». Το ιστορικό κέντρο της πόλης στο οποίο θα 

περιηγηθούμε με τα πόδια έχει πολλά να μας δείξει. Θα δούμε το κεντρικότερο σημείο της πόλης, την Πλατεία Αγοράς (Marktplatz) 

με το σιντριβάνι του Ηρακλή και το σημείο που αλυσοδένονταν οι εγκληματίες για να αντιμετωπίσουν το λαό. Πιο πίσω το παλαιό 

κτήριο του Δημαρχείου και απέναντί του ο περίφημος Γοτθικός Ναός του Αγίου Πνεύματος χτισμένος μεταξύ του 1398 και 1441. Θα 

συνεχίσουμε στον μεγάλο πεζόδρομο Haupstrasse και προς τα κτίσματα του διακεκριμένου Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, του 

παλαιότερου της Γερμανίας με 30.000 φοιτητές. Θα δούμε το παλαιό κτίριο του 1735, που σήμερα είναι Πρυτανείο, την πλατεία 

Πανεπιστημίου, το Νέο Πανεπιστήμιο, τη Βιβλιοθήκη, τη φοιτητική φυλακή των άτακτων φοιτητών, όσων δηλαδή μεθούσαν, 

θορυβούσαν, αυθαδίαζαν δημόσια ή μονομαχούσαν κ.ά. Βλέπουμε επίσης μεταξύ άλλων και την πλατεία Αγοράς Σιτηρών 

Kornmarkt, με το σιντριβάνι της και το γλυπτό τής υποβασταζόμενης από αγγέλους Παναγίας . Και η επόμενη πλατεία, η πλατεία 

Karlsplatz, λίγο πιο ανατολικά, διακοσμείται με σιντριβάνι, το οποίο έρχεται σε αντίθεση με την κοσμογραφία του γνωστού 

ανθρωπιστή Sebastian Münster. Διόλου απίθανο για την Χαϊδελβέργη, που καθόριζε την πνευματική ζωή από τους λόγιους και όχι 

μόνο τους ηγέτες. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. 

Ημέρα 2η: Στρασβούργο  

Το Στρασβούργο, πρωτεύουσα και κέντρο της Αλσατίας, είναι χτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό 

Ιλλ μέσω των καναλιών που απλώνονται σε αυτήν. Η περιπατητική περιήγηση μας επικεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο που 
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προστατεύεται από την Unesco σαν μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς. Περνάμε από την πλατεία της Δημοκρατίας όπου βλέπουμε 

την Εθνική Βιβλιοθήκη, το κτίριο της Διοικητικής Περιφέρειας του Ρήνου και το Εθνικό Θέατρο. Ακολουθεί η Όπερα του 

Στρασβούργου και το Δημαρχείο. Συνεχίζουμε για την πλατεία Κλεμπέρ, που στη βόρεια άκρη της είναι το «σήμα κατατεθέν» της 

πόλης και o σημαντικότερος κόμβος τραμ, η Homme de Fer, μια ροτόντα από μέταλλο και γυαλί που έχει λάβει το όνομά της από 

τον στρατιώτη με την πανοπλία που στέκεται στο παράπλευρο οίκημα, τέσσερα μέτρα ψηλότερα. Η πλατεία Κλεμπέρ έχει 

χαρακτηριστεί μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς από την UNESCO, πήρε το όνομά της από τον ομώνυμο Γάλλο στρατηγό της 

Επανάστασης που ετάφη σε κρύπτη κάτω από το άγαλμά του στο κέντρο της πλατείας. Σύμβολο της πόλης ο Καθεδρικός Ναός της 

Notre Dam με ύψος 142 μέτρα και φτιαγμένος από ένα είδος ασυνήθιστου πετρώματος που απαιτεί συνεχείς αναστηλώσεις. Για τη 

συνέχεια, περίπατος στην πιο παλιά γειτονιά της πόλης την «μικρή Γαλλία» καθώς και στα υπέροχα μικρά στενά με τα εξαιρετικά 

κτίρια γοτθικού και αναγεννησιακού ρυθμού. Καταλήγουμε στη φημισμένη Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης που φιλοξενεί 

δεκάδες υπαίθρια καταστήματα με κάθε λογής χριστουγεννιάτικα στολίδια καθώς και εξαιρετικά υπαίθρια εστιατόρια με γευστικές 

τοπικές λιχουδιές. Απόγευμα ελεύθερο για να κάνετε μια βόλτα με τα καραβάκια και να γνωρίσετε τα κανάλια της πόλης . 

Προαιρετικό εορταστικό δείπνο 24/12 & 31/12 – πληροφορίες προσεχώς. 

Ημέρα 3η: Στρασβούργο (Δρόμοι του Κρασιού: Ρικβίρ - Κολμάρ - Εγκουισχάιμ)  

Την σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε σε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στους περίφημους Δρόμους του Κρασιού, ανάμεσα σε ρομαντικές 

κωμοπόλεις μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής με μακραίωνη αναπαραγωγική παράδοση, σεβασμό στη φύση και κατάφυτους αμπελώνες με 

διάσπαρτα οινοποιεία. Πρώτη μας στάση θα είναι η μικρή πόλη Ρικβίρ, χτισμένη ανάμεσα σε μεγάλους αμπελώνες στην ανατολική πλαγιά 

των Βοσγίων ορέων. Διατηρεί τμήμα της οχύρωσής του, πλακόστρωτα δρομάκια και πύργους, παλιά σιντριβάνια, όμορφες στέγες σπιτιών, 

ξυλοδεσιές, πανδαισία χρωμάτων στους τοίχους, ποικιλία λουλουδιών στα παράθυρα. Συνεχίζουμε για την Κολμάρ, μια πόλη που θυμίζει 

ζωγραφικό πίνακα. Ξύλινα σπίτια σε παστέλ χρώματα πάνω σε κανάλια και πολύχρωμα λουλούδια δίνουν μια ξεχωριστή ατμόσφαιρα στην 

ομορφότερη ίσως πόλη της Αλσατίας. 

 Το ιστορικό της κέντρο διασχίζεται από τον Lauch παραπόταμο του Ill, που εκρέει στον Ρήνο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε ένα ποτήρι 

από το εξαιρετικό λευκό κρασί που παράγει η περιοχή σε κάποιο από τα πολλά καταστήματα που υπάρχουν στην Κολμάρ, που αποκαλείται 

και όχι άδικα πρωτεύουσα του κρασιού. Συνεχίζουμε για το Εγκουισχάιμ, ο τελευταίος προορισμός μας που έχει διατηρήσει ανέπαφο το 

σύνολο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του. Χτισμένο σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από το οκταγωνικό κάστρο , περιστοιχίζεται από 

αμπελώνες δύο τοπικών ποικιλιών. Η κεντρική πλατεία δεν υπολείπεται σε ομορφιά με το σιντριβάνι της, το κάστρο της πόλης, το εξωτερικό 

τείχος και του παρεκκλησίου του μεταρρυθμιστή πάπα Λέοντα ΙΧ που γεννήθηκε εδώ.  Άλλα ιστορικής αξίας αξιοθέατα είναι ο ναός των 

Πέτρου και Παύλου, που δένει ρομανικό και γοτθικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, τα δύο αναγενησιακά σιντριβάνια της πόλης καθώς και το άγαλμα 

της Ιωάννας της Λωρραίνης. 

Επιστροφή στο Στρασβούργο αργά το απόγευμα. 

Ημέρα 4η: Στρασβούργο (Μέλανας Δρυμός, Τρίμπεργκ, Λίμνη Τίτιζε, Φράιμπουργκ, Μπάντεν Μπάντεν) Φρανκφούρτη          

Αφήνουμε το Στρασβούργο και αναχωρούμε για την καρδιά ενός από τα διασημότερα ορεινά συμπλέγματα της Κεντρικής 

Ευρώπης, τον περίφημο Μέλανα Δρυμό που θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό φυσικό τοπίο που παρά το όνομα του (Μέλας) δεν 

είναι καθόλου «σκοτεινό». Γραφικά χωριά με κουκλίστικα σπίτια, λίμνες, καταρράκτες, πεύκα και έλατα μας συνοδεύουν σε όλη τη 

διάρκεια της διαδρομής μας. Πρώτη στάση στο Τρίμπεργκ, μικρή ορεινή πόλη με τους γνωστούς καταρράκτες του ποταμού Γκούταχ 

και τα παραδοσιακά ξυλόγλυπτα ρολόγια – κούκους διαθέσιμα σε αμέτρητη ποικιλία στα καταστήματα της πόλης. Επόμενη 

σύντομη στάση στη σαγηνευτική λίμνη Τίτιζε με το καταπράσινο τοπίο που την περιβάλλει, προτού φθάσουμε στο Φράιμπουργκ 

μια από τις πιο γνωστές γερμανικές πανεπιστημιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός περιοχή ποιοτικών κρασιών. Το 

Φράιμπουργκ αποτελεί το νότιο όριο του Μέλανα Δρυμού και είναι η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας. Από τις πλέον 

οικολογικές πόλεις της χώρας που παράγει απ’ τον ήλιο τόση ηλεκτρική ενέργεια όση με τον ίδιο τρόπο ολόκληρη η Μ. Βρετανία. 

Ξεκινάμε την γνωριμία μας με τον γιγάντιο Καθεδρικό γοτθικό Ναό με το 116 μ. κωδωνοστάσιο να υψώνεται αγέρωχα. Ανατολικά 
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του Καθεδρικού στην πλατεία προσελκύει τα βλέμματα με το κόκκινο φωτεινό χρώμα του, την περίτεχνη πρόσοψή του και τους 

πολύχρωμους πύργους του, το ιστορικό εμπορικό κτήριο (Kaufhaus). Επισκεπτόμαστε την πλατεία Δημαρχείου με το Παλαιό και 

Νέο Δημαρχείο και τον Δομινικανό Ναό του Αγ. Μαρτίνου με την παρακείμενη σκήτη καθώς και το σπίτι – φάλαινα, μια υπέροχη  

αρχιτεκτονική αντίθεση στο χώρο με τα υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Συνεχίζουμε για το Μπάντεν Μπάντεν, γνωστό για 

τα λουτρά του, την θαυμάσια αρχιτεκτονική του και την κοσμοπολίτικη ζωή του για να φθάσουμε αργά το απόγευμα στη 

Φρανκφούρτη. 

Ημέρα 5η: Φρανκφούρτη (Βισμπάντεν) – Αθήνα - Λάρνακα 

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Βισμπάντεν στο κρατίδιο της Έσσης, διάσημο για τις θερμές πηγές και τα λουτρά του . Και επειδή η 

Φρανκφούρτη εκτός από σταθμός εισόδου/εξόδου αξίζει να την γνωρίσει κανείς και λίγο περισσότερο, θα έχουμε σήμερα και μια 

πεζή περιήγηση της πόλης για να δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά της με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες του οικονομικού 

κέντρου που της έχουν χαρίσει το προσωνύμιο «Μανχάταν της Γερμανίας», το ελκυστικό ιστορικό κέντρο και μαζί με τον συνοδό θα 

περπατήσουμε στην παλιά πόλη με το Δημαρχείο αλλά και στον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της πόλης με τα ωραία καφέ και τα 

μοντέρνα πολυκαταστήματα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. ‘Αφιξη και διανυκτέρευση 

Ημέρα 6η: Αθήνα - Λάρνακα 

Πτήση από Αθήνα για Λάρνακα. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι. 

 

ΤΙΜΕΣ 

         Αναχώρηση Ξενοδοχεία 2κλινο Μονόκλινο Παιδί 2-12 χρ.           Παρατηρήσεις 

22, 23/12, 02/1                                    Hilton / Στρασβούργο  
           Movenpick Leonardo /     

Φρανγκφούρτη  

€1049 €1269 €969             Περιλαμβάνονται δημοτικοί         
φόροι ξενοδοχείων  

28, 29/12 €1149 €1439 €1059 

 

 ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

➢ Αεροπορικόε εισιτήριο Λάρνακα-Αθήνα- Φρανκφούρτη με πτήση Aegean 

➢ Φόροι αεροδρομίων 

➢ Διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, 4* sup: Hilton (Στρασβούργο) και Movenpick/ Leonardo (Φρανκφούρτη) ή 

παρόμοια και 1 βράδυ στην Αθήνα σε ξενοδοχείο 4* 

➢ Πρωινό μπουφέ καθημερινά  

➢ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα 

➢ Έμπειρο αρχηγό/συνοδό του γραφείου μας 

➢ Δημοτικούς φόρους και ξενοδοχείων 

➢ Φιλοδωρήματα / Φ.Π.Α. 

➢ Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ 

× Ποτά/αναψυκτικά κατά την διάρκεια των γευμάτων/δείπνων 
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× Προαιρετική ατομική ταξιδιωτική ασφάλιση  

× Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό/προτεινόμενο 


