ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ΔΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ 14 ημ.
Aναχωρήσεις:

21 Ιουλίου ’18
04, 18 Αυγούστου ’18

1η μέρα ΑΘΗΝΑ – ΠΑΤΡΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) – ΕΝ ΠΛΩ
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο
πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο
χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους αναψυχής του πλοίου.
Διανυκτέρευση εν πλω.
2η μέρα ΑΝΚΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ
Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας
το Μιλάνο. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την
Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο)
και την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου.Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Λουκέρνη, μία από τις πιο τουριστικές πόλεις
της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώνα.
Περιπλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες
προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες
με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. Άμεση αναχώρηση για το μεσαιωνικό
Φράιμπουργκ και πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Αργά το
απόγευμα άφιξη στο Μάνχαιμ, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΜΑΙΝΧΑΙΜ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΡΗΝΟΥ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε την κρουαζιέρα στο Ρήνο ( εισιτήρια εξ ιδίων) .
Διανύουμε με το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο ταξιδιώτης
μαγεύεται από την άγρια ομορφιά των απόκρημνων οχθών με τα «γαντζωμένα» σε
επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του
βράχου του Λορελάι. Επιστροφή το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΜΑΝΧΑΙΜ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία
να περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες
των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος, θα θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ
αρχιτεκτονική και την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Μετά το τέλος της
περιήγησης (προαιρετικά) μπορείτε να ανεβείτε μέχρι το επιβλητικό Κάστρο της
Χαϊδελβέργης, για να θαυμάσετε την πόλη και το ποταμό πανοραμικά, αλλά και για να
δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το
γραφικό Ρότενμπουργκ Ομπ Ντελ Τάουμπερ, μια από τις παλαιότερες και πιο
καλοδιατηρημένες πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο χτισμένη σε προνομιακή θέση, στις όχθες
του ποταμού Τάουμπερ. Τελευταίος μας προορισμός το Βίρτσμπουργκ, στις όχθες του
ποταμού Μαιν, που είναι μια από τις πιο ιστορικές και πλουσιότερες πόλεις του νότου. Εδώ
και αιώνες είναι κέντρο παραγωγής κρασιών ποιότητας. Θα δούμε το πανεπιστήμιο, ένα
από τα σημαντικότερα της Βαυαρίας, το μπαρόκ Δημαρχείο, την παλιά στολισμένη με
πλήθος αγαλμάτων πέτρινη γέφυρα αλλά και το παλιό Επισκοπικό Παλάτι Ρέζιντεντς, το

οποίο σήμερα είναι μουσείο. Αργά το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση
ξενοδοχείο μας στο Βίρτσμπουργκ . Διανυκτέρευση

στο

6η μέρα: ΒΙΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ –ΜΑΓΔΕΜΒΟΥΡΓΟ -ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Πρωινό και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Γερμανίας, το Βερολίνο, χτισμένο στις
όχθες του ποταμού Σπρέε. Καθ οδών θα επισκεφθούμε το μεσαιωνικό Μαγδεμβούργο, μία
από τις παλαιότερες πόλης της Γερμανίας, χτισμένο στις όχθες του ποταμού Έλβα, με
κορυφαίο αξιοθέατο την υδάτινη γέφυρα. Άφιξη αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο και
τακτοποίηση στα δωμάτια. Χρόνος ελεύθερος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη.
Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ –ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Μετά το πρωινό θα επισκεφθούμε το Μουσείο της Περγάμου, που χρωστά το όνομά του
στον περίφημο Βωμό της Περγάμου, ο οποίος δεσπόζει στην κεντρική αίθουσα, και
φιλοξενεί μία από τις διασημότερες συλλογές αρχαιοτήτων στην Ευρώπη. Ακολουθεί
ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια της οποίας θα εκτυλιχτεί η ιστορία της που σφράγισε
την εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου και την ιστορία της Ευρώπης. Από την Πύλη του
Βρανδεμβούργου και τη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν έως τη λεωφόρο Καρλ Μαρξ και την
Ποτσντάμερ Πλατς με τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες εναλλάσσονται τα μνημεία της
αυτοκρατορικής εποχής με τα κτήρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού, ενώ κοντά στο
πέρασμα του Τσεκ Πόιντ «Τσάρλι» τα απομεινάρια του Τείχους θα μας μεταφέρουν νοερά
στην εποχή του Ψυχρού Πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης Ιουνίου
θα απολαύσετε το κεντρικό πάρκο της πόλης, το Τίεργκαρτεν, στη βόρεια πλευρά του
οποίου βρίσκεται το Γερμανικό Κοινοβούλιο, το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, η Καγκελαρία, η
Βουλή και πολλές πρεσβείες. Επιστροφή το μεσημέρι στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
8η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ ( ΠΟΤΣΝΤΑΜ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα
πολλά και σημαντικά μουσεία της πόλης, ή να επισκεφθείτε το ζωολογικό κήπο της πόλης.
Ή κάντε μία εκδρομή στο κοντινό Πότσνταμ που βρίσκεται 30 χιλ. νότια του Βερολίνου και
είναι πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου και των Πρώσων
αυτοκρατόρων. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο περίφημο ανάκτορο Σαν Σουσί, που
έχτισε το 1745 ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και στο ανάκτορο Σεσίλιενχοφ, όπου συγκλήθηκε η
Διάσκεψη του Πότσνταμ (17 Ιουλίου έως 2 Αυγούστου 1945) και αποφασίστηκε ο
αφοπλισμός και το μέλλον της ηττημένης στον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο Γερμανίας. Νωρίς το
μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Βερολίνο. Χρόνος ελεύθερος στην διάθεση
σας. Διανυκτέρευση.
9η μέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ – ΒΑΙΜΑΡΙ - ΕΡΦΟΥΡΤΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη γοητευτική πρωτεύουσα της Σαξονίας, τη
Δρέσδη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη, που καταστράφηκε ολοσχερώς
από τον βομβαρδισμό των βρετανικών και αμερικανικών αεροσκαφών κατά τον Β΄
Παγκόσμιο Πόλεμο, αναγεννήθηκε και απέκτησε ξανά την παλιά της αίγλη μαγεύοντας τους
επισκέπτες της. Κατά τη διάρκεια της απογευματινής περιήγησης στο ιστορικό κέντρο της
Δρέσδης, θα δούμε μεταξύ άλλων την Όπερα της Σαξονίας, το μπαρόκ Τσβίνγκερ, το
περίφημο σγκράφιτο Φίρστεντσουνγκ (παρέλαση δουκών), τη γιγαντιαία Φράουενκιρχε,
τον Καθεδρικό Ναό (Χόφκιρχε), το Δημαρχείο. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε για την
ιστορική πόλη της Βαϊμάρης, λίκνο του γερμανικού διαφωτισμού, την πόλη στην οποία
έζησαν και δημιούργησαν μερικοί από τους μεγαλύτερους συγγραφείς, φιλοσόφους,
μουσικούς και καλλιτέχνες της Γερμανίας, όπως ο Γκαίτε και ο Σίλερ, ο Νίτσε, ο Μπαχ, ο

Λιστ, ο Κλέε κ.ά., την πόλη που γεννήθηκε το Μπάουχαους και η εύθραυστη Δημοκρατία
της Βαϊμάρης (1919-1933). Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: Γερμανικό
Εθνικό Θέατρο, Μουσείο Μπάουχαους, Μουσείο Γκαίτε, Σπίτι του Σίλερ, ανάκτορα
Μπελβεντέρε. Αναχώρηση για την Ερφούρτη, πρωτεύουσα του ομόσπονδου κρατιδίου της
Θουριγγίας, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Γκέρα. Με 142 γέφυρες, 25 ενοριακές
εκκλησίες, 15 μοναστήρια και εκκλησιαστικά ιδρύματα και 10 παρεκκλήσια, στην πόλη που
είναι γνωστή και ως «Ρώμη της Θουριγγίας», ιδρύθηκε ένα από τα παλαιότερα
πανεπιστήμια της Ευρώπης (1392) στο οποίο φοίτησε και ο Μαρτίνος Λούθηρος. Άφιξη,
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος στη διάθεση σας για μια πρώτη
γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
10η μέρα: ΕΡΦΟΥΡΤΗ - ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ –ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΜΟΝΑΧΟ
Μετά το πρόγευμα, επίσκεψη στον λόφο Ντόμπεργκ, όπου δεσπόζουν ο Καθεδρικός Ναός
της Παναγίας με μία από τις μεγαλύτερες καμπάνες του κόσμου και η εκκλησία του Αγίου
Σεβερίου, τη διάσημη μεσαιωνική γέφυρα Κρέμερμπρικε (1325) και τον λόφο
Πέτερσμπεργκ, όπου βρίσκεται ένα από τα πιο παλιά κάστρα της Ευρώπης. Θα
επισκεφθούμε το Μπάμπεργκ και επόμενη επίσκεψη η Νυρεμβέργη η πόλη που συνέδεσε
το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια
του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της
Νυρεμβέργης» και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην
περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το ιστορικό της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες
και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα επισκεφθούμε το
κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος να
περπατήσουμε στη φημισμένη αγορά της πόλης. Τελευταίος μας προορισμός το Μόναχο.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
11η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας από την κεντρική πλατεία
Μαριενπλάτς με το Παλαιό Δημαρχείο, το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες
και τον κίονα της Παναγίας με το χρυσό άγαλμά της. Θα συνεχίσουμε με την εκκλησία του
Αγίου Πέτρου, που είναι και η παλαιότερη εκκλησία του Μονάχου, τη Τεατινερστράσσε, ο
περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα, και το νεοκλασικού ρυθμού κτίριο της Όπερας του
Μονάχου. Από εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία
υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών – όπως οι Gucci, Armani και Bulgari –
καθώς και ιδιωτικές γκαλερί έργων τέχνης, καφέ και εστιατόρια. Θα συνεχίσουμε με το
Χοφμπροιχάους, μίας από τις γνωστότερες μπυραρίες του Μονάχου, η οποία βρίσκεται
στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής κυβέρνησης και προχωρώντας θα βρεθούμε στο σπίτι, όπου
ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την ξενάγηση στην
πλατεία Μαριενπλατς απ’ όπου ξεκινήσαμε. Το υπόλοιπο της ημέρας είναι ελεύθερο για να
απολαύσετε τον περίπατό σας στους δρόμους της πόλης. Διανυκτέρευση.
12η μέρα: ΜΟΝΑΧΟ – ΙΝΣΜΡΟΥPΓΚ - ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Τυρόλου, το Ίνσμπρουκ.
Μοναδικές εικόνες θα μας συντροφεύουν από γραφικά χιονισμένα χωριουδάκια και
καταπράσινες κοιλάδες. Με την άφιξη μας αρχίζει η γνωριμία με την πόλη, που γνώρισε
ημέρες δόξας στην κυριαρχία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας
Θηρεσίας. Θα δούμε την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε,
τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. Ιακώβου τα ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του
Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Τελευταίος σταθμός η Βενετία η πιο ρομαντική
πόλη του κόσμου, χτισμένη πάνω σε 118 μικρά νησιά, που ενώνονται με 410 περίπου
γέφυρες, και έχει ανακηρυχτεί Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την
UNESCO. Από το Τρονκέτο, μεταφορά εξ ιδίων με βαπορέτο στην περιοχή Καστέλλο, όπου

βρίσκεται η ορθόδοξη εκκλησία του Αγίου Γεωργίου των Ελλήνων και το Βυζαντινό
Ινστιτούτο. Περνώντας από γραφικές γέφυρες και στενά σοκάκια, θα δούμε το επιβλητικό
Παλάτσο των Δόγηδων, μια φαντασμαγορία από ροζ και λευκό μάρμαρο σε βενετσιάνικογοτθικό στιλ, και θα καταλήξουμε στην Πλατεία του Αγίου Μάρκου, «το ωραιότερο σαλόνι
της Ευρώπης», όπως το χαρακτήρισε ο Ναπολέοντας. Εδώ βρίσκεται ο περίφημος
Καθεδρικός του Αγίου Μάρκου, αριστούργημα βυζαντινής αρχιτεκτονικής, με εντυπωσιακά
ψηφιδωτά, το καμπαναριό του (Καμπανίλε), ο Πύργος του Ρολογιού, η Μαρκιανή
Βιβλιοθήκη και το περίφημο Μουσείο Καρέρ. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα λίγα
εργαστήρια κατασκευής Murano. Χρόνος ελεύθερος και αργά το βράδυ μεταφορά στο
λιμάνι της Βενετίας, επιβίβαση στο πλοίο και τακτοποίηση στις καμπίνες. Διανυκτέρευση.
13η μέρα: ΕΝ ΠΛΩ
14η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) – ΠΑΤΡΑ – ΑΘΗΝΑ
Άφιξη στο λιμάνι της Πάτρας ( Ηγουμενίτσας), και άμεση αναχώρηση για τον τελικό μας
προορισμό, την Αθήνα ( Θεσσαλονίκη).
Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο
Tιμή σε μονόκλινο
Παιδικό (μέχρι 12 ετών )

895 €
1.195 €
795 €

Επιβάρυνση 35€ στην αναχώρηση 18 Αυγούστου’18.

Περιλαμβάνονται:
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Ακτοπλοϊκά
εισιτήρια
Πάτρα/Ηγουμενίτσα–
Ανκόνα
&
Βενετία
–
Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντουζ (ΑΒ4).
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 3* & 4*.
• Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα
της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Φ.Π.Α
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Βαπορέτο Βενετίας (15€).
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά. ( Μιλάνο 2€, Βερολίνο 3€ )
• Check point 25 €.
Σημείωση: Ξεναγήσεις και
πραγματοποιηθούν.

εκδρομές ενδέχεται να

αλλάξει η σειρά που θα

