
 

 

 

Διάπκεια: 6,7 εκέξεο 
Ανασωπήζειρ: 02,20/03 & 20,22/04  

 

ηη μαγεία…ηος Μέλανα Δπςμού 
 

Ππόγπαμμα εκδπομήρ 
 

1η μέπα: Αθήνα - Φπανκθούπηη - Χαϊδελβέπγη – Ξενάγηζη πόληρ  
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη αλαρώξεζε γηα ηε Φπανκθούπηη. Άθημε ζηελ 

«νηθνλνκηθή πξσηεύνπζα» ηεο Δπξώπεο. Αλ θαη ζήκεξα είλαη επξέσο γλσζηή σο ε έδξα 
ηεο Δπξσπατθήο Κεληξηθήο Σξάπεδαο, ε Φξαλθθνύξηε είλαη ζπλδεδεκέλε ζηελ θαξδηά 
ησλ Γεξκαλώλ κε ηνλ Γηόραλ Βόιθγθαλγθ θνλ Γθαίηε (1749-1832), ηνλ ζπγγξαθέα ηνπ 

ζξπιηθνύ Φάνπζη θαη θνξπθαία ίζσο θπζηνγλσκία ησλ γεξκαληθώλ γξακκάησλ. εκείν 
αλαθνξάο ηεο πόιεο, πέξα από ηνλ Γθαίηε, είλαη ν Καζεδξηθόο λαόο όπνπ ζηέθνληαλ νη 

απηνθξάηνξεο ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο. ηε βόιηα καο ζα δνύκε επίζεο ηνλ 
λαό ηνπ Αγίνπ Παύινπ πνπ ζεσξείηαη θνηηίδα ηεο γεξκαληθήο δεκνθξαηίαο, ηελ θεληξηθή 
πιαηεία Ρέκεξ θαη ηε ηδεξά Γέθπξα κε ηελ αξραηνειιεληθή επηγξαθή θαη ηα ρηιηάδεο… 

ινπθέηα ησλ εξσηεπκέλσλ. ηε ζπλέρεηα αλαρώξεζε νδηθώο γηα ηελ 
παλέκνξθε Υατδειβέξγε, κία από ηηο πην γνεηεπηηθέο κεζαησληθέο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, 

αγαπεκέλε θαιιηηερλώλ θαη δηαλννπκέλσλ θαη κε ηεξάζηηα παλεπηζηεκηαθή παξάδνζε. Σν 
Παλεπηζηήκην ηεο πόιεο είλαη άιισζηε ην παιαηόηεξν ηεο Γεξκαλίαο, θαζώο 
πξσηνιεηηνύξγεζε ην 1382 ρσξίο λα ζηακαηήζεη έθηνηε λα πξσηαγσληζηεί ζηα γεξκαληθά 

γξάκκαηα. Ξεθηλάκε ινηπόλ ηε γλσξηκία καο κε ηελ ηζηνξηθή πόιε ηεο Υατδειβέξγεο: ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηνλ κεγάιν εκπνξηθό πεδόδξνκν ηεο Υάνππη ηξάζζε πνπ δηαζρίδεη ηελ 

Παιηά Πόιε ηεο Υατδειβέξγεο, ζα δνύκε ηελ πιαηεία ηεο Αγνξάο κε ηνλ επηβιεηηθό λαό 
ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο. ηνλ ιόθν πάλσ από ηελ Παιηά Πόιε δεζπόδεη ην Κάζηξν 

(πξναηξεηηθή αλάβαζε) από όπνπ απνιακβάλεη θαλείο ηελ θαιύηεξε ζέα ζηελ πόιε, κε ηα 
θσδσλνζηάζηα θαη ηηο ζηέγεο ησλ ζπηηηώλ, θαη ζηνλ πνηακό Νέθαξ, ηνλ παξαπόηακν ηνπ 
Ρήλνπ πνπ δηαζρίδεη ηε Υατδειβέξγε. Σέζζεξηο γέθπξεο ζηεθαλώλνπλ ηηο όρζεο ηνπ 

Νέθαξ, κε ηελ Παιηά Γέθπξα λα είλαη καθξάλ ε σξαηόηεξε. Όζνη ην επηζπκνύλ κπνξνύλ 
λα αθνινπζήζνπλ ηνλ αξρεγό καο θαη λα πεξάζνπλ ζηελ απέλαληη πιεπξά ηεο πόιεο θαη 

λα πεξπαηήζνπλ ζην πεξίθεκν Μνλνπάηη ησλ Φηινζόθσλ, έλα γξαθηθό θαη θαηαπξάζηλν 
θαιληεξίκη όπνπ ζπλήζηδαλ ζηα ρξόληα ηεο Ρνκαληηθήο πεξηόδνπ λα πεξηδηαβαίλνπλ 
θαζεγεηέο θαη θηιόζνθνη ηνπ παλεπηζηεκίνπ, αλαδεηώληαο ηελ απαξαίηεηε εζπρία πνπ 

απαηηνύζαλ νη ζπιινγηζκνί ηνπο. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. 
 

2η ημέπα: Χαϊδελβέπγη – Ρόηενμποςπγκ ομπ νηεπ Σάοςμπεπ – Χαϊδελβέπγη  
Σν πξόγξακκα ηεο ζεκεξηλήο εκέξαο κάο θαηεπζύλεη πξνο ηελ ελδνρώξα ηεο Γεξκαλίαο 
θαη ηνλ πνιπζξύιεην Ρομανηικό Δπόμο, κηα δηαδξνκή 365 ρικ. απίζηεπηεο 

γξαθηθόηεηαο πνπ ζεσξείηαη σο κία από ηηο 2-3 σξαηόηεξεο δηαδξνκέο ζηελ Δπξώπε. 
Πξννξηζκόο καο είλαη ε κεζαησληθή πόιε ηνπ Ρόηενμποςπγκ , ζηελ πεξηνρή ηεο 

Φξαλθνλίαο, αλαπόζπαζην θνκκάηη ηνπ Ρνκαληηθνύ Γξόκνπ, ράξε ζηελ παξαδνζηαθή ηνπ 
αξρηηεθηνληθή, κε ηηο ραξαθηεξηζηηθέο μπινδεζηέο θαη ηα έληνλα ρξώκαηα. ην 
Ρόηελκπνπξγθ ζα δνύκε ινηπόλ ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Ισάλλε, ηνλ ινπζεξαληθό λαό 

ηνπ Αγίνπ Ιαθώβνπ, ηελ πιαηεία Κόξλκαξθη ελώ ζα ππάξρεη θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα 
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μέλνηαζην ζεξγηάλη ζηα γξαθηθά δξνκάθηα ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζηε Υατδειβέξγε θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 
 

3η ημέπα: Χαϊδελβέπγη– Μπάνηεν Μπάνηεν –Σπίμπεπγκ – Μέλαναρ Δπςμόρ – 
ηπαζβούπγο  

Μεηά ην πξσηλό καο αλαρσξνύκε νδηθώο γηα ην θνζκνπνιίηηθν Μπάνηεν 
Μπάνηεν (Baden Baden),  θεκηζκέλν γηα ηα ηακαηηθά ινπηξά ηνπ θαη ην θαδίλν ηνπ. Δδώ 
ζα έρνπκε ρξόλν ζηε δηάζεζή καο γηα έλαλ πεξίπαην, πξνθεηκέλνπ λα πάξνπκε κηα γεύζε 

από ηελ αξρνληηθή απηή πνιηηεία πνπ ζαγήλεπζε ηζάξνπο, απηνθξάηνξεο θαη θάζε ινγήο 
γαιαδναίκαηνπο ηεο Γεξαηάο Ηπείξνπ. Καηόπηλ ζπλερίδνπκε γηα ην Σπίμπεπγκ, πόιε πνπ 

απνηειεί από ηα ζεκαληηθόηεξα θέληξα ηνπ ιεγόκελνπ Uhrenstrasse ηεο Γεξκαλίαο, ν 
«Γξόκνο ηνπ Ρνινγηνύ» δειαδή. Πξόθεηηαη γηα κηα ηνπξηζηηθή δηαδξνκή ζηελ πεξηθέξεηα 
ηνπ Μέιαλα Γξπκνύ πνπ ζπλδέεη ηα  θέληξα παξαγσγήο ξνινγηώλ ηεο επξύηεξεο 

πεξηνρήο. Βξηζθόκαζηε ινηπόλ ζηελ πεξηνρή ηνπ δηάζεκνπ Μέλανα Δπςμού θαη 
ζπλερίδνπκε γηα ηε Γαιιία θαη ην ηξαζβνύξγν. Άθημε, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν καο. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4η  ημέπα: ηπαζβούπγο  

Σν ηπαζβούπγο είλαη ε πόιε πνπ απνηππώλεη όζν ιίγεο ηελ έλλνηα «επξσπατθή 
ηαπηόηεηα». Ο ιόγνο θπζηθά είλαη πξνθαλήο, θαζώο ζην ηξαζβνύξγν εδξάδνληαη ηα 

ζεκαληηθόηεξα όξγαλα ηεο ΔΔ: ην Δπξσπατθό Κνηλνβνύιην θαη ην Δπξσπατθό Γηθαζηήξην 
Αλζξσπίλσλ Γηθαησκάησλ. Μαδί ζα εμεξεπλήζνπκε ην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, όπνπ 
ζα ζαπκάζνπκε ηε κεζαησληθή αξρηηεθηνληθή θαη ηα θαλάιηα ηνπ πνηακνύ Ιι πνπ ηε 

δηαηξέρεη. Θα δνύκε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηεο Παλαγίαο ηνπ ηξαζβνύξγνπ (ε 6ε ςειόηεξε 
εθθιεζία ζηνλ θόζκν), ηελ πιαηεία ηνπ Γνπηεκβέξγηνπ θαη ηελ παξακπζέληα ζπλνηθία κε 

ηελ νλνκαζία Μηθξή Γαιιία. ηε ζπλέρεηα ζα ππάξρεη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα λα 
απνιαύζεηε ην ηξαζβνύξγν δηακνξθώλνληαο ην δηθό ζαο πξόγξακκα. αο πξνηείλνπκε 
έλαλ πεξίπαην ζηνλ αξραηόηεξν θήπν ηεο πόιεο, ηελ Οξαλδεξί ή κηα θξνπαδηέξα ζηνλ Ιι 

κε bateaux mouche (ζθάθνο γπάιηλνπ πεξηβιήκαηνο) γηα λα δείηε θαη ην πεξίθεκν 
θξάγκα Βνκπάλ ηνπ 17νπ αηώλα πνπ πιένλ απνηειεί κλεκείν ηεο UNESCO θαη ιεηηνπξγεί 

ζαλ γιππηνζήθε. Αιιά νπσζδήπνηε κελ παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε ηελ πεξίθεκε 
αιζαηηθή θνπδίλα ηνπ ηξαζβνύξγνπ – έλα από ηα δηαζεκόηεξα πηάηα είλαη ε ηάξηα 
θιακπέ, ε ιεγόκελε θαη αιζαηηθή πίηζα. Γηαλπθηέξεπζε ζην ηξαζβνύξγν. 

 
5η  ημέπα: ηπαζβούπγο – Ριμπωβιλέ – Έγκιζσαϊμ – Κολμάπ- ηπαζβούπγο  

ήκεξα ε κέξα κάο επηθπιάζζεη κηα νινήκεξε εθδξνκή ζηνπο «Γξόκνπο ηνπ Κξαζηνύ» 
ηεο Αιζαηίαο. Μεηά ην πξσηλό καο ινηπόλ αλαρσξνύκε γηα ηα κηθξά ρσξηά γύξσ από ην 

ηξαζβνύξγν κε πξώηε ζηάζε καο ην θνπθιίζηηθν Ριμπωβιλέ, ζηηο πιαγηέο ησλ Βνζγίσλ 
Λόθσλ. Οιόθιεξε ε πεξηνρή όπνπ βξηζθόκαζηε δεη θαη αλαπλέεη γηα ηελ νηλνθαιιηέξγεηα, 
όπσο καξηπξνύλ θαη νη απέξαληνη ακπειώλεο πνπ αληηθξίδνπκε, όπσο θαη νη άθζνλνη 

ζπλεηαηξηζκνί πνπ θέξλνπλ θνληά ηνπο παξαγσγνύο ηεο πεξηνρήο. Σν θιίκα άιισζηε ηεο 
πεξηνρήο, κε ηνπο Βνζγίνπο ιόθνπο από ηε κηα κεξηά θαη ηνλ Μέιαλα Γξπκό από ηελ 

άιιε, είλαη εμαηξεηηθά επλντθό γηα ηηο θαιιηέξγεηεο θαη ε Αιζαηία ην έρεη εθκεηαιιεπηεί 
ζην έπαθξν. Έλα από ηα πην θεκηζκέλα αιζαηηθά θξαζηά είλαη ην ιεγόκελν «ξίζιηλγθ», 
έλα μεξό θξαζί πνπ αμίδεη λα δνθηκάζεηε. Θα θάλνπκε επίζεο κηα ζηάζε ζην γξαθηθό 

ρσξηό ηνπ Έγκιζσαϊμ πξηλ ζπλερίζνπκε ηε δηαδξνκή καο κέρξη ηελ Κολμάπ, ην «ζηνιίδη 
ηεο Αιζαηίαο» θαη αδηακθηζβήηεηε θνξσλίδα ησλ Γξόκσλ ηνπ Κξαζηνύ. Με κηα βόιηα ζην 

παξακπζέλην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο ζα δνύκε ηνλ Καζεδξηθό λαό, ηε ζπλνηθία Μηθξή 
Βελεηία πνπ δηαζρίδεη ν Λαρ, παξαπόηακνο ηνπ Ιιι, θαζώο θαη ην ζπίηη ηνπ γιύπηε 
Φξεληεξίθ Μπαξηνιληί· αλ ην όλνκά ηνπ δελ ζαο ιέεη πνιιά, είλαη εθείλνο πνπ 

θηινηέρλεζε ην Άγαικα ηεο Διεπζεξίαο πνπ ην γαιιηθό θξάηνο δώξηζε ζηηο Ηλσκέλεο 
Πνιηηείεο! ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο ζηελ Κνικάξ κπνξείηε λα ηηκήζεηε ηα εζηηαηόξηα ηεο 

θεπαζηήο Αγνξάο, πξηλ επηβηβαζηνύκε ζην πνύικαλ γηα ηελ επηζηξνθή καο ζην 
ηξαζβνύξγν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

6η  ημέπα: ηπαζβούπγο – Φπανκθούπηη – Αθήνα  
Αλαρσξνύκε γηα ηε Γεξκαλία θαη ην αεξνδξόκην ηεο Φξαλθθνύξηεο γηα ηελ πηήζε 

επηζηξνθήο καο ζηελ Αζήλα. 
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Tιμή ζςμμεηοσήρ Καη’ άηομο:  

 
Πεπιλαμβάνονηαι:  

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε απεπζείαο πηήζεηο ηεο Lufthansa. 

 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*. 
 3 δηαλ/ζεηο ζην ηξαζβνύξγν ζην μελνδνρείν Hilton/Diana Duphine 4*. 

 2 δηαλ/ζεηο ζηε Υατδειβέξγε ζην μελνδνρείν Marriott Heidelberg 4* ή ζην NH 
Heidelberg 4*. 

 Πξσηλό θαζεκεξηλά ζε κπνπθέ. 

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο, όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα. 
 Δπίζθεςε ζηα δηαζεκόηεξα νηληθά ρσξηά ηεο Αιζαηίαο Κνικάξ, Ρηκπσβηιέ, 

Έγθηζρατκ, όπνπ ζα δνθηκάζνπκε ηα θαιύηεξα θξαζηά ηεο Δπξώπεο 
 Πεξηήγεζε ζην σξαηόηεξν ηκήκα ηνπ Μέιαλα Γξπκνύ, από όπνπ πεξλάεη ν 

Ρνκαληηθόο Γξόκνο θαη επίζθεςε ζηελ πόιε-θόζκεκα Ρόηελκπνπξθ Οκπ ληεξ 

Σάνπκπεξ. 
 Δπίζθεςε ζηελ θνζκνπνιίηηθε, απηνθξαηνξηθή ινπηξόπνιε Μπάληελ-Μπάληελ. 

 Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο-ζύλνδνο ηνπ γξαθείνπ καο. 
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο. 

 

Δεν πεπιλαμβάνονηαι:  
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επηβάξπλζε θαπζίκσλ & επηπιένλ παθέην αζθάιεηαο, ηα 

νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα: € 285 
 Δίζνδνη ζηνπο επηζθεπηόκελνπο ρώξνπο. 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
  
  

  
  

 

  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  

  Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα  

 ηελ αλαρώξεζε 20/03 ην πξόγξακκα πξαγκαηνπνηείηαη σο 7ήμεπο κε 1 επιπλέον 
διανςκηέπεςζη ζηε Χαϊδελβέπγη. 

 

Ανασ. Ημέπερ 2κλινο 1κλινο Παιδί έωρ 11 εηών  

02/03 6 € 585 € 885 € 585 

20/03 7 € 659 € 1009 € 659 

20/04 6 € 599 € 899 € 599 

22/04 6 € 599 € 899 € 599 

Πηήζειρ με LUFTHANSA  

Διαδπομή Ανασώπηζη  Άθιξη  

LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 02/03 07.00 09.05 

LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΑΘΗΝΑ 07/03 16.50 20.35 

LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 20/03 07.00 09.05 

LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΑΘΗΝΑ 26/03 16.50 20.35 

LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 20/04 07.10 09.10 

LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΑΘΗΝΑ 25/04 20.20 00.05 +1 

LH 1285 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ 22/04 07.10 09.10 

LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΑΘΗΝΑ 27/04 20.20 00.05 +1 


