
 

 

 

 

Δηάρθεηα: 5 εκέξεο 
Αλατωρήζεης: 10/06  

 

Αιζαηία…Δρόκος ηοσ Κραζηού 

Μέιαλας Δρσκός … 
  

ηηρρααζζββοούύρργγοο  --  ΜΜππάάλληηεελλ  ΜΜππάάλληηεελλ--  ΕΕγγθθηηζζέέκκ--  ΚΚοοιικκάάρρ--  ΡΡηηθθββίίρρ  

ΦΦρράάηηκκπποοσσρργγθθ--  ΛΛίίκκλλεε  ΣΣίίηηηηδδεεεε--  ΚΚααηηααρρρράάθθηηεεςς  ΣΣρρίίκκππεερργγθθ--  ΧΧααϊϊδδεειιββέέρργγεε  

 
Ταμηδεύνπκε ζε παξακπζέληεο πόιεηο, όπωο ην Σηξαζβνύξγν θαη ε Χαϊδειβέξγε, ζε ηνπία 

καγεπηηθά όπωο εθείλα ηνπ Αιζαηηθνύ Δξόκνπ ηνπ Κξαζηνύ, ζε γξαθηθέο θωκνπόιεηο 

όπωο ην Μπάληελ Μπάληελ, ζε θνπθιίζηηθα ρωξηά ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Γαιιίαο, όπωο ην 
Εγθηζέκ, ην Κνικάξ, θαη ην Ρηθβίξ. 

Ειάηε λα δήζνπκε καδί έλα παξακύζη ζηελ θαξδηά ηεο Επξώπεο… 
 

Πρόγρακκα εθδροκής 

 
1ε εκέρα: Αζήλα - Φραλθθούρηε - Χαϊδειβέργε - ηραζβούργο  

πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Φξαλθθνύξηε. Φζάλνληαο, ζα αλαρσξήζνπκε 
γηα ηελ παξακπζέληα Υατδειβέξγε, όπνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα 

πεξπαηήζνπκε ζην πεδνδξνκεκέλν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο κε ην παιηό Παλεπηζηήκην 
θαη ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο, ζα δνύκε ηα κπαξόθ αξρηηεθηνληθήο θηίξηα, 
θαζώο θαη ηελ πνιύβνπε θεληξηθή πιαηεία ηεο αγνξάο. ηε ζπλέρεηα κπνξείηε λα 

αλεβείηε ζην επηβιεηηθό Schloss (Κάζηξν ηεο Υατδειβέξγεο), γηα λα ζαπκάζεηε 
παλνξακηθά ηελ πόιε θαη ηνλ πνηακό Νέθαξ πνπ ηε δηαζρίδεη, αιιά θαη γηα λα δείηε ην 

πεξίθεκν Γεξκαληθό κνπζείν Φαξκαθεπηηθήο. Πεξπαηήζηε επίζεο ζηνλ εκπνξηθό 
πεδόδξνκν ηεο παιηάο πόιεο, ηελ Υανππηζηξάζζε (Haupstrasse), πνπ ζεσξείηαη ν 
κεγαιύηεξνο ηεο Γεξκαλίαο (1.600 κέηξα). Ειεύζεξνο ρξόλνο γηα γεύκα θαη ζπλερίδνπκε 

γηα ηξαζβνύξγν. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Δηαλπθηέξεπζε.  
 

2ε εκέρα: ηραζβούργο- Περηήγεζε  
Πξσηλή πεξηήγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην ηζηνξηθό ηεο 
θέληξν - κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO - κε ηνπο γξαθηθνύο δξόκνπο, ηα 

μύιηλα ζπηηάθηα, ηηο ιηζόζηξσηεο πιαηείεο, αιιά θαη ηνλ ύςνπο 149 κέηξσλ Καζεδξηθό 
λαό ηεο Notre Dame. πλερίδνπκε ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ θνπθιίζηηθε "Petite 

France"/Μηθξή Γαιιία, πεξλώληαο πάλσ από ηηο γέθπξεο ηνπ πνηακνύ Ιιι, ζηνλ νπνίν 
κάιηζηα ε Αιζαηία λα νθείιεη πηζαλόλ θαη ην όλνκά ηεο, θαζόηη ζηα γεξκαληθά Elsass 
ζεκαίλεη "πεξηνρή ηνπ Ιιι". Επηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Δηαλπθηέξεπζε. 

 
  



 

 

 

 

3ε εκέρα: ηραζβούργο… ζηε καγεία ηοσ Μέιαλα Δρσκού- Φράηκποσργθ - 

Λίκλε Σίηηδεε- Καηαρράθηες Σρίκπεργθ  
ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ην παξακπζέλην θπζηθό ηνπίν ηνπ πεξίθεκνπ Μέιαλα Δξπκνύ κε 
ηηο ακέηξεηεο νκνξθηέο (πεύθα, έιαηα, θαηαξξάθηεο, ιίκλεο), ηηο γξαθηθέο πόιεηο θαη ηα 

ρσξηά κε ηα μύιηλα θνπθιίζηηθα ζαιέ. Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ζην Φξάηκπνπξγθ, από 
ηηο πην θεκηζκέλεο παλεπηζηεκηνππόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, ζηελ νπνία ζα πεξηεγεζνύκε 

πεξηπαηεηηθά. πλερίδνπκε γηα ηελ θαξδηά ηνπ καγεπηηθνύ Μαύξνπ Δάζνπο (ηα ππθλά 
δέληξα εκπνδίδνπλ ην θσο ηνπ ήιηνπ ζην εζσηεξηθό ηνπ, εμ νπ θαη ε νλνκαζία) 
αθνινπζώληαο ηνλ γεξκαληθό "δξόκν ηνπ ξνινγηνύ" (κε ηα ακέηξεηα εξγαζηήξηα 

ξνινγηώλ-θνύθσλ) θαη θζάλνπκε ζηελ "πληγκέλε" ζην πξάζηλν ιίκλε Σίηηδεε. Καηόπηλ, ζα 
επηζθεθζνύκε ηνπο πςειόηεξνπο θαηαξξάθηεο ηεο Γεξκαλίαο (163 κέηξα), ζε έλα από ηα 

πην όκνξθα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ην Σξίκπεξγθ. Επηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. 
Δηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε εκέρα: ηραζβούργο- Αιζαηηθός Δρόκος ηοσ Κραζηού- Εγθηζέκ- Κοικάρ- Ρηθβίρ   

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην γξαθηθό ρσξηό Εγθηζέκ (Eguisheim), γλσζηό γηα ηα πέηξηλα 

ζνθάθηα ηνπ ζε νκόθεληξνπο θύθινπο θαη γηα ην ππέξνρν θξαζί ηνπ, θαζώο ην ηδηαίηεξν 
θιίκα ηεο πεξηνρήο επλνεί ηελ ακπεινθαιιηέξγεηα. πλερίδνληαο ην νδνηπνξηθό καο ζηελ 
θαξδηά ηεο Αιζαηίαο, ζα θζάζνπκε ζην γνεηεπηηθό Κνικάξ (Colmar), ηελ "πξσηεύνπζα 

ηεο αιζαηηθήο νηλνπαξαγσγήο", κε ηελ πινύζηα κεζαησληθή θαη αλαγελλεζηαθή ηνπ 
αξρηηεθηνληθή θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην "ρσξηό ησλ ακπεινπξγώλ", ην Ρηθβίξ (Riquewihr), 

έλαλ δεκνθηιή ηνπξηζηηθό πξννξηζκό, θσιηαζκέλν πίζσ από ηα κεζαησληθά ηνπ ηείρε πνπ 
κνηάδνπλ αλέπαθα ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ. Σν Ρηθβίξ,  όπσο θαη ην Εγθηζέκ, 
ζεσξνύληαη από ηα σξαηόηεξα ρσξηά ηεο Γαιιίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

"Les Plus Beaux Villages de France". Επηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. Δηαλπθηέξεπζε.  
 

5ε εκέρα: ηραζβούργο - Μπάληελ Μπάληελ – Φραλθθούρηε- Περηήγεζε -  Αζήλα  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ γξαθηθή ινπηξόπνιε Μπάληελ Μπάληελ κε ηνπο νιάλζηζηνπο 
θήπνπο θαη ηνλ πνηακό Όνο λα ηελ δηαξξέεη. Η πόιε είλαη γλσζηή γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο 

ηεο από ηα ξσκατθά ρξόληα, αιιά θαη ην ηζηνξηθό ηεο Καδίλν, Ειεύζεξνο ρξόλνο θαη 
αλαρώξεζε  γηα ηε Φξαλθθνύξηε, ηελ πόιε πνπ εθηόο από έδξα ηνπ γεξκαληθνύ 

ρξεκαηηζηεξίνπ θαη πνιιώλ ζεκαληηθώλ ηξαπεδώλ, απνθαιείηαη δίθαηα ην "Μαλράηαλ" ηνπ 
Μάηλ, ιόγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνύ νπξαλνμπζηώλ πνπ είλαη θηηζκέλνη δίπια ζην ηζηνξηθό 
ηεο θέληξν. Άθημε, πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαη ρξόλνο ειεύζεξνο γηα λα πεξπαηήζνπκε 

ζηνλ πεδόδξνκν Zeil, πνπ είλαη ε ραξά ηνπ shopping. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη 
πηήζε επηζηξνθήο ζηελ Αζήλα.  

 
 

 
 
 

 

Σηκή ζσκκεηοτής Καη’ άηοκο:  

Αλατώρεζε Ξελοδοτείο 2θιηλο 1θιηλο 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

10/06 Aloft Strasbourg Etoile 4*  € 495 € 695 € 395 



 

 

 

 

ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη::   

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ-ΑΘΗΝΑ κε LUFTHANSA  
 4 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν ALOFT STRASBOURG ETOILE 4* ή παξόκνην  
 Πινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεελλ  ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 
 Επηβάξπλζε από Θεζ/λίθε: € 70 θαη από άιιεο πόιεηο: € 140 κε AEGEAN (αλάινγα 

κε ηε δηαζεζηκόηεηα)  

 Είζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 
πξνηεηλόκελν θιπ 

 

 

Πηήζεης κε LUFTHANSA 

LH 1285   Αζήλα – Φραλθθούρηε  07.00-09.05 

LH 1284  Φραλθθούρηε – Αζήλα  20.35 -00.20 

  

εεκκεεηηώώζζεεηηςς::    

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

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 

 

  

 


