
 
 

 
Γιάπκεια: 5,6 εκέξεο 
Ανασυπήζειρ: 23,30/12 & 04/01 
 

ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
Γπέζδη – Λειτία – Ανάκηοπα αν οςζί – Πόηζνηαμ  

 
• Δηζηηήξηνπ εηζόδνπ ζην Αλάθηνξν αλ νπζί 
• ΓΩΡΟ: Ηκεξήζηα εθδξνκή ζηελ Γξέζδε θαη ηελ Λεηςία! 

 

 
Η ζύγτρολε πρωηεύοσζα ηες Γερκαλίας, όπως θαζηερώζεθε κεηά ηελ ελοποίεζε ηες τώρας, 
θάλεη έληολε ηελ παροσζία ηες ζηολ επηζθέπηε, θαζώς ζσλδσάδεη αρκοληθά ηελ ηζηορία, ηελ 

θοσιηούρα θαη ηολ θιαζηθηζκό κε ηο δσλακηθό παρόλ ηοσ κοληέρλοσ, ηοσ δηαθορεηηθού θαη ηοσ 
ζήκερα. Δηαζτίδοληας ηης θεληρηθές ιεωθόροσς θαη ηης πιαηείες, ο επηζθέπηες αποιακβάλεη ηελ 
ελαιιαγή ηωλ ελησπωζηαθώλ θαη ποισηειώλ θηηρίωλ κε όιες ηης ηάζεης ηες κοληέρλας 

αρτηηεθηοληθής παράιιεια κε ηα γοεηεσηηθά κπαρόθ θηίρηα, ποσ ελησπωζηάδοσλ κε ηελ 
αρηζηοθραηηθή ηοσς εκθάληζε θαη κεγαιοπρέπεηα. 

 
Ππόγπαμμα εκδπομήρ 

1η μέπα: Αθήνα – Βεπολίνο – Ξενάγηζη πόληρ  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Βεξνιίλν. Άθημε θαη μελάγεζε ζηελ γεξκαληθή 

πξσηεύνπζα, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ Πύιε ηνπ Βξαδεκβνύξγνπ, ην 
Κνηλνβνύιην , ηελ ζηήιε ηεο Νίθεο, ην Γεκαξρείν, ηκήκαηα από ην πξώελ Σείρνο ηνπ 
Βεξνιίλνπ, ηελ Όπεξα θιπ. Διεύζεξνο ρξόλνο  Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν. 

Γηαλπθηέξεπζε.   
 

2η μέπα: Βεπολίνο-Ανάκηοπα αν οςζί- Πόηζδαμ 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην ηζηνξηθό Πόηζδακ θαη ηα πεξίθεκα αλάθηνξα αλ νπζί. Μέζα ζε 
έλα ππέξνρν ζθεληθό από ιίκλεο θαη κεγαιεηώδεηο θήπνπο, βξίζθνληαη ηα αλάθηνξα ηνπ 

Φξεηδεξίθνπ Β΄, πνπ ζθνπό είραλ λα ζπλαγσληζηνύλ ηηο Βεξζαιιίεο. Δπηζηξνθή ζην Βεξνιίλν 
θαη ρξόλνο ειεύζεξνο. Μελ παξαιείςεηε λα επηζθεθζείηε ηελ θαξδηά ηνπ λένπ Βεξνιίλνπ, ηελ 

πιαηεία Πόηζδακ, όπνπ βξίζθεηαη ην Sony Center κε ηνλ εληππσζηαθό ζόιν, ην 
θηλεκαηνγξαθηθό κνπζείν κε θνζηνύκηα ηεο Μάξιελ Νηίληξηρ, ην Καδίλν θ.ά. - κηα πιαηεία πνπ 
δελ θνηκάηαη πνηέ.  



3η μέπα: Βεπολίνο, Δλεύθεπη μέπα  
Διεύζεξε κέξα γηα βόιηεο ζηελ όκνξθε απηή πόιε, γηα επηζθέςεηο ζε δηάθνξα αμηνζέαηα θαη 

ζηα άθξσο ελδηαθέξνληα κνπζεία θαη πηλαθνζήθεο ηεο. Γηαζρίζηε κε ηα πόδηα ηελ Under den 
Linden, ηε ιεσθόξν κε ηα σξαηόηεξα κπαξόθ θαη λενθιαζηθά θηίξηα ηνπ Βεξνιίλνπ θαη αλεβείηε 
ζηνλ Πύξγν ηεο Σειεόξαζεο (365 κέηξα) ζηελ Aιεμάληεξ Πιαηο, γηα κηα παλνξακηθή ζέα ηεο 

γύξσ πεξηνρήο.  
 

4η μέπα: Βεπολίνο - Γπέζδη - Λειτία - Βεπολίνο 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ εκεξήζηα εθδξνκή καο ζηελ Γξέζδε θαη ηελ Λεηςία - Γώξν ηνπ 
Γξαθείνπ καο. Δπηζθεπηόκαζηε αξρηθά ηελ ηζηνξηθή πξσηεύνπζα ηεο αμνλίαο, ηελ Γξέζδε, 

πνπ βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Έιβα. Μεγαινπξεπή θηίξηα κπαξόθ αξρηηεθηνληθήο 
θαλεξώλνπλ ηελ αίγιε ηνπ παξειζόληνο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Λεηςία 

(Leipzig), "ην κηθξό Παξίζη" ηεο αμνλίαο, όπσο ηελ απνθαινύζε ν Γθαίηε, ηελ δξαζηήξηα πόιε 
ησλ ηερλώλ, ηελ δπλακηθή κεηξόπνιε ησλ βηβιίσλ, ησλ εθζέζεσλ θαη ησλ παλεπηζηεκίσλ. 
Δπηζηξνθή ζην Βεξνιίλν. Γηαλπθηέξεπζε.   

 
5η μέπα: Βεπολίνο - Αθήνα 

Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 
 
 

Σιμή ζςμμεηοσήρ καη’ άηομο  

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Βεξνιίλν -Αζήλα κε Aegean Airlines ή Scoot 
 4,5 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* ή παξόκνην     

 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά   
 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο   
 Δηζηηήξην εηζόδνπ  ζην Αλάθηνξν αλ νπζί  

 Ηκεξήζηα εθδξνκή ζηε Γξέζδε θαη ηε Λεηςία - ΓΩΡΟ ηνπ Γξαθείνπ καο 
 Έκπεηξνο αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή γηα ηνπο εθδξνκείο σο 75 εηώλ  
 Φ.Π.Α. 

 

Γεν Πεπιλαμβάνονηαι:  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ € 200 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα (πέξαλ όζσλ αλαγξάθνληαη)  
 Πνηά, θηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά ζηα μελνδνρεία  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν θιπ.  

Ανασυπήζειρ  2κλινο 1κλινο Παιδική ηιμή 

23,30/12 – 5ήκεξν  

Aegean Airlines 
€ 595 € 795 € 445 

23,30/12 6ήκεξν  

Scoot  
€ 495 € 745 € 395 

04/01 – 5ήκεξν 

Scoot  
€ 395 € 595 € 345 



 

  

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή ζεηξά, 

ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  
 Σν 6ήκεξν πξόγξακκα πεξηιακβάλεη κία επηπιένλ ειεύζεξε κέξα  

 ηελ αεξνπνξηθή εηαηξεία SCOOT δελ πεξηιακβάλεηαη θάπνην γεύκα θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 
πηήζεο   

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  

 
 

 

Πηήζειρ με Aegean Airlines  

Γιαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Βεξνιίλν   08.50 10.50 

Βεξνιίλν – Αζήλα   17.10 20.55 

 

Πηήζειρ με Scoot   

Γιαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

Αζήλα – Βεξνιίλν   08.20 10.20 

Βεξνιίλν – Αζήλα   11.20 15.05 

 
 
 


