
 

 

 

 

Δηάρθεηα: 7 εκέξεο 

Αλατωρήζεης: 02,16,30/07, 06,13,20,27/08, 03,17/09 & 01/10 
 

Από ηολ Αιζαηηθό Δρόκο ηοσ Κραζηού 

ζηοσς Ακπειώλες ηοσ Ρήλοσ &  

από ηε καγεία ηοσ Μέιαλα Δρσκού 

ζηης πεγές ηοσ Δούλαβε 
 

Φξαλθθνύξηε – Χατδειβέξγε- Ρνπληεζράηκ- Κόκπιεληο- Μπάληελ Μπάληελ- Καηαξξάθηεο 

Σξίκπεξγθ- ηξαζβνύξγν- Οκπεξλαί- Δγθηζέκ- Κνικάξ- Ρηθβίξ- Φξάηκπνπξγθ- Λίκλε 
Σίηηδεε- Νηνλανπεζίλγθελ/Πεγέο ηνπ Γνύλαβε- Κόλζηαληο 

 
Σαμηδεύνπκε ζε παξακπζέληεο πόιεηο, όπωο ην ηξαζβνύξγν, ηελ Κόκπιεληο θαη ηε 

Χαϊδειβέξγε,  ζε ηνπία καγεπηηθά όπωο εθείλα ηνπ Αιζαηηθνύ Δξόκνπ ηνπ Κξαζηνύ ή ηνπ 

πεξίθεκνπ Μέιαλα Δξπκνύ θαη ηνπ Γεξκαληθνύ "Δξόκνπ ηνπ Ρνινγηνύ",  ζε γξαθηθέο 
θωκνπόιεηο όπωο ην Μπάληελ Μπάληελ θαη ην Κνικάξ, ζε θνπθιίζηηθα ρωξηά, όπωο ην 

Εγθηζέκ, ην Οκπεξλαί, ην Ρηθβίξ θαη ην Σξίκπεξγθ. Αλαθαιύπηνπκε ηηο Πεγέο ηνπ 
Δνύλαβε, δηαπιένπκε ην πην γξαθηθό ηκήκα ηνπ Ρήλνπ θαη αληηθξίδνπκε ηελ 

γξαθηθή ιίκλε Κόλζηαληο κε ηελ νκώλπκε εηδπιιηαθή πόιε! 

Ελάηε να ζήζοσμε μαζί ένα παραμύθι ζηην καρδιά ηης Εσρώπης… 
 

 
Πρόγρακκα εθδροκής 

 

1ε εκέρα: Αζήλα - Φραλθθούρηε - Χαϊδειβέργε  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα Φξαλθθνύξηε. Φζάλνληαο, ζα αλαρσξήζνπκε 

γηα ηελ παξακπζέληα Χατδειβέξγε, ηελ πόιε πνπ ππήξμε θέληξν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ 
γεξκαληθνύ ξνκαληηζκνύ. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζην κπαξόθ θπξίσο 
αξρηηεθηνληθήο ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο - θιεξνλνκηά ηεο πνιπηάξαρεο ηζηνξίαο ηεο - 

ζα δνύκε ηελ πιαηεία ηεο αγνξάο ζηελ νπνία δεζπόδεη ν Καζεδξηθόο λαόο ηνπ Αγίνπ 
Πλεύκαηνο, ηα θηίξηα ηνπ Παλεπηζηεκίνπ (ηνπ παιαηόηεξνπ ηεο Γεξκαλίαο θαη ηξίηνπ 

παιαηόηεξνπ ηεο Δπξώπεο), ηελ πεξίηερλε εθθιεζία ησλ Ιεζνπηηώλ, ην θνκςό Γεκαξρείν 
θ.ά. Φπζηθά δελ ζα παξαιείςνπκε λα ζηαζνύκε γηα θσηνγξαθίεο κπξνζηά από ηνπο 
ραξαθηεξηζηηθνύο πύξγνπο ηεο γέθπξαο ηνπ πξίγθηπα-εθιέθηνξα Κάξνινπ-Θεόδσξνπ κε 

θόλην ην παλέκνξθν αλαγελλεζηαθό θάζηξν ηεο πόιεο, ην νπνίν ζηέθεη θακαξσηό 80 
κέηξα πάλσ από απηήλ! πλερίζηε ηε βόιηα ζαο είηε κε κηα επίζθεςε ζην θάζηξν κε ην 

ηξαηλάθη ηεο Χαηδειβέξγεο γηα λα δείηε ην κεγαιύηεξν βαξέιη ηνπ θόζκνπ, ηελ 
παλνξακηθή ζέα ζηελ πόιε θαη ηνλ πνηακό Νέθαξ πνπ ηε δηαζρίδεη, θαζώο θαη ην 
πεξίθεκν Γεξκαληθό κνπζείν Φαξκαθεπηηθήο, είηε πεξπαηώληαο ζην "βαζηιηθό κίιη", ηνλ 



 

 

 

 

θεληξηθό εκπνξηθό πεδόδξνκν ηεο παιηάο πόιεο, ηνλ κεγαιύηεξν ηεο Γεξκαλίαο (κε κήθνο 

1.600 κέηξα). Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο, δηαλπθηέξεπζε. 
 
2ε εκέρα: Χαϊδειβέργε– Ροσληεζτάηκ- Κροσαδηέρα ζηολ Ρήλο - Κόκπιελης - 

Χαϊδειβέργε 

ήκεξα ζα μεθηλήζνπκε γηα κηα κεγάιε, ππέξνρε κέξα ζηελ Κνηιάδα ηνπ Ρήλνπ, ηνπ 
"πνηακνύ ηνπ πεπξσκέλνπ" ή ηνπ πνηακνύ κε ηα πνιιά πξόζσπα γηα ηνπο Γεξκαλνύο. 

ηα λεξά ηνπ έρνπλ ηαμηδέςεη αλαξίζκεηνη άλζξσπνη θαη ράξε ζ’ απηόλ έρνπλ δηαδνζεί 
ζξεζθείεο, γιώζζεο, έζηκα. Καηάθπηνη ακπειώλεο πνπ θπιάζζνληαη από εληππσζηαθά 

κεζαησληθά θάζηξα "θαηεθνξίδνπλ" ζηηο απόηνκεο πιαγηέο ησλ ιόθσλ θαη από απηνύο 
παξάγεηαη ην θεκηζκέλν θξαζί ηνπ Ρήλνπ. ην Ρνπληεζράηκ (Rundesheim) ζα 
επηβηβαζηνύκε ζην πινηάξην κέρξη ην St Goars, γηα λα απνιαύζνπκε έλα ηκήκα ηεο 

γνεηεπηηθήο δηαδξνκήο, πνπ βξίζθεηαη ππό ηελ αηγίδα ηεο UNESCO. Η πεξηνρή γύξσ από 
ην St Goars, ην νπνίν απνηειεί έλα από ηα πην γξαθηθά ηκήκαηα ηνπ Ρήλνπ, είλαη γεκάηε 

κεζαησληθνύο κύζνπο θαη ζξύινπο, κε ζεκαληηθόηεξν ίζσο απηόλ ηεο ζεηξήλαο Λνξειάη 
(Lorelei), πνπ έρεη δώζεη ην όλνκά ηεο ζηνλ ύςνπο 132 κέηξσλ ζξπιηθό βξάρν πνπ 

δεζπόδεη ζηελ πεξηνρή. Θα ζπλερίζνπκε νδηθώο κέρξη ηελ Κόκπιεληο (Koblenz), κηα από 
ηηο παιαηόηεξεο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηελ ιεγόκελε "γεξκαληθή 
γσλία", ην ζεκείν δειαδή όπνπ ζηνλ Ρήλν εθβάιιεη ν θπξηόηεξνο παξαπόηακόο ηνπ, ν 

Μνδέιαο. Θα πεξηεγεζνύκε ζηε ξνκαληηθή πόιε κε ηηο γξαθηθέο πιαηείεο, ηηο θξπθέο 
απιέο θαη ηα κλεκεηώδε νξόζεκα, όπσο ην παιάηη ηνπ Πξίγθεπα Δθιέθηνξα θαη ην 

κεγαιεηώδεο κλεκείν αθηεξσκέλν ζηνλ απηνθξάηνξα Γνπιηέικν. Δπηζηξνθή ζηελ 
Χατδειβέξγε. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

3ε εκέρα: Χαϊδειβέργε- ηε καγεία ηοσ Μέιαλα Δρσκού- Μπάληελ Μπάληελ- 
Καηαρράθηες Σρίκπεργθ- Φράηκποσργθ- ηραζβούργο  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ γξαθηθή ινπηξόπνιε Μπάληελ Μπάληελ κε ηνπο νιάλζηζηνπο 
θήπνπο θαη ηνλ πνηακό Όνο λα ηελ δηαξξέεη. Η πόιε είλαη γλσζηή από ηα ξσκατθά ρξόληα 
γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο, αιιά θαη γηα ην ηζηνξηθό ηεο Καδίλν, πνπ δηθαηνινγεκέλα έρεη 

ραξαθηεξηζηεί σο έλα από ηα πην όκνξθα θαδίλν ζηνλ θόζκν. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα λα 
θάλεηε ηε βόιηα ζαο θαη λα απνιαύζεηε έλαλ θαθέ ζηελ παλέκνξθε πόιε. πλερίδνπκε 

γηα ηελ θαξδηά ηνπ καγεπηηθνύ Μαύξνπ Γάζνπο (ηα ππθλά δέληξα εκπνδίδνπλ ην θσο ηνπ 
ήιηνπ λα πεξάζνπλ ζην εζσηεξηθό ηνπ, εμ νπ θαη ε νλνκαζία) αθνινπζώληαο ηνλ 
γεξκαληθό "δξόκν ηνπ ξνινγηνύ" (κε ηα ακέηξεηα εξγαζηήξηα ξνινγηώλ-θνύθσλ) γηα λα 

θζάζνπκε ζηνπο πςειόηεξνπο θαηαξξάθηεο ηεο, ζε έλα από ηα πην όκνξθα ρσξηά ηεο 
πεξηνρήο, ην Σξίκπεξγθ. Δπόκελε ζηάζε καο ην Φξάηκπνπξγθ, από ηηο πην θεκηζκέλεο 

παλεπηζηεκηνππόιεηο ηεο Γεξκαλίαο πνπ - όρη άδηθα - ραξαθηεξίδεηαη σο ε 
"πεξηβαιινληηθή πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο" ιόγσ ηεο έμππλεο αμηνπνίεζεο ηεο ελέξγεηαο 
από ηνλ ήιην, ηνλ νπνίν απνιακβάλεη κεγάιν κέξνο ηνπ ρξόλνπ. Θα πεξηεγεζνύκε ζην 

πνιύ πξνζεθηηθά απνθαηεζηεκέλν ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή θαη πεδνδξνκεκέλν ηζηνξηθό 
θέληξν, γηα λα ζαπκάζνπκε ηνλ Καζεδξηθό λαό ηεο πόιεο, έλα από ηα κεγάια 

αξηζηνπξγήκαηα γνηζηθήο ηέρλεο ζηε Γεξκαλία, ην θαηαθόθθηλν Koifhus, πξώην 
πνιπθαηάζηεκα ζηνλ θόζκν, ηηο όκνξθεο θξήλεο ηεο πιαηείαο, ην όρη έλα, αιιά δύν 
Γεκαξρεία, αιιά θαη ην αξ λνπβό θεληξηθό θηίξην ελόο από ηα παιαηόηεξα παλεπηζηήκηα 

ηεο Δπξώπεο. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Αιζαηίαο, ην 
ηξαζβνύξγν, κηα πόιε-κσζατθό γαιιηθώλ θαη γεξκαληθώλ ζηνηρείσλ, θηηζκέλε ζηελ 

δπηηθή πιεπξά ηνπ Ρήλνπ. Ίζσο απηόο ν δίγισζζνο ραξαθηήξαο ηεο ήηαλ ν ιόγνο πνπ ε 
πόιε-ζηαπξνδξόκη, όπσο ζεκαίλεη ην όλνκά ηεο  εηπκνινγηθά, επηιέρζεθε ην 1949 λα 

απνηειέζεη ηε "γέθπξα ελόηεηαο" κεηαμύ ηεο Γαιιίαο θαη Γεξκαλίαο - ησλ δύν βαζηθώλ 
εηαίξσλ ηεο Δπξώπεο - θαη έγηλε έδξα ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξώπεο. Σαθηνπνίεζε ζην 
μελνδνρείν καο, δηαλ/ζε. 



 

 

 

 

 

4ε εκέρα: ηραζβούργο- Ξελάγεζε 
Η ζεκεξηλή πεξηήγεζή καο ζην ηξαζβνύξγν μεθηλά από ηελ Δπξσπατθή πλνηθία ηεο 
Πόιεο, όπνπ κεηαμύ άιισλ βξίζθεηαη ην θηίξην ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ, ην Κηίξην 

ηνπ Δπξσπατθνύ Γηθαζηεξίνπ γηα ηα Αλζξώπηλα Γηθαηώκαηα, ην Παιάηη ηεο Δπξώπεο πνπ 
ζηεγάδεη ην πκβνύιην ηεο Δπξώπεο, θαζώο θαη ν κεγαιύηεξνο πλεύκνλαο πξαζίλνπ ηεο 

πόιεο, ην αγαπεκέλν ζε όινπο πάξθν Orangerie. Θα ζπλερίζνπκε ηε βόιηα καο ζην 
ηζηνξηθό θέληξν - κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο ηεο UNESCO από ην 1988 (πξώηε 
θνξά πνπ απνδόζεθε ηέηνηα ηηκή ζε νιόθιεξν θέληξν πόιεο) - πνπ έρεη θηηζηεί πάλσ ζε 

έλα λεζί ζηνλ πνηακό Ιι (γλσζηό σο Μεγάιν Νεζί) θαη ραξαθηεξίδεηαη από γξαθηθνύο 
δξόκνπο, μύιηλα ζπηηάθηα, ιηζόζηξσηεο πιαηείεο, αιιά θαη ηνλ ύςνπο 149 κέηξσλ 

Καζεδξηθό λαό ηεο Notre Dame. πλερίδνπκε ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ θνπθιίζηηθε "Petite 
France" (Μηθξή Γαιιία), ηελ πην γξαθηθή από όιεο ηηο ζπλνηθίεο, κε ηα θνπθιίζηηθα ζπίηηα 
ηνπ 16νπ θαη 17νπ αηώλα (κε ηηο μπινδεζηέο, ηηο επηθιηλείο ζηέγεο θαη ηα ινπινπδηαζκέλα 

κπαιθόληα), ηα παξαδνζηαθά αιζαηηθά ηαβεξλάθηα (winstubs) θαη ηηο γέθπξεο ησλ 
θαλαιηώλ ηνπ πνηακνύ Ιι, ζηνλ νπνίν κάιηζηα ε Αιζαηία λα νθείιεη πηζαλόλ θαη ην όλνκά 

ηεο, θαζόηη ζηα γεξκαληθά Elsass ζεκαίλεη "πεξηνρή ηνπ Ιι". Σέινο, κπνξείηε λα 
επηβηβαζηείηε ζε έλα από ηα πινηάξηα πνπ θάλνπλ ηνλ γύξν ηνπ Μεγάινπ Νεζηνύ γηα ηα 
δείηε όια: ηζηνξηθά θηίξηα, εθθιεζίεο, κνπζεία, αιιά θαη ηνπο Δπξσπατθνύο Οξγαληζκνύο, 

από κηα άιιε πιεπξά. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξαηηέξσ γλσξηκία κε ηελ πόιε ή επίζθεςε 
ζε θάπνην από ηα κνπζεία ηεο. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
5ε εκέρα: ηραζβούργο - Αιζαηηθός Δρόκος ηοσ Κραζηού- Οκπερλαί- Εγθηζέκ- 
Κοικάρ- Ρηθβίρ - ηραζβούργο  

Η ζεκεξηλή κέξα είλαη αθηεξσκέλε ζηνλ Αιζαηηθό δξόκν ηνπ Κξαζηνύ, κηα δηαδξνκή πνπ 
αθνινπζεί ηνπο πξόπνδεο ησλ Βνζγίσλ θαη ζπλαληά ηζηνξηθέο πόιεηο θαη ρσξηά κε 

ιηζόζηξσηα δξνκάθηα, πνιύρξσκα κεζαησληθά ζπίηηα θαη αλαγελλεζηαθά ζηληξηβάληα. 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Οκπεξλαί (Obernai), ηελ γελέηεηξα ηεο Αγίαο Οληίι, 

πξνζηάηηδαο ηεο Αιζαηίαο. Η πόιε, πνπ κνηάδεη αλαιινίσηε από ηελ επνρή ηεο κεγάιεο 
αθκήο ηεο ηνλ 15ν θαη 16ν αηώλα, είλαη γλσζηή γηα ηηο παλέκνξθεο πξνζόςεηο ησλ 
ζπηηηώλ ηεο, ην Γεκαξρείν κε ηνλ ραξαθηεξηζηηθό πύξγν ηνπ, αιιά θαη ην αλαγελλεζηαθό 

πεγάδη κε ηνπο 6 θνπβάδεο. πλερίδνπκε γηα ηελ "πξσηεύνπζα ηεο Αιζαηηθήο 
νηλνπαξαγσγήο", ην γνεηεπηηθό Κνικάξ (Colmar), κία από ηηο νκνξθόηεξεο πόιεηο ηεο 

Γαιιίαο αιιά θαη νιόθιεξεο ηεο Δπξώπεο, κε πινύζηα κεζαησληθή θαη αλαγελλεζηαθή 
αξρηηεθηνληθή. Αθνύ πεξηεγεζνύκε ζην πεδνδξνκεκέλν θέληξν ηεο θαη ζαπκάζνπκε ηα 
ραξαθηεξηζηηθά ηζηνξηθά ηεο θηίξηα, ζα θζάζνπκε κέρξη ηελ πεξηνρή πνπ απνθαιείηαη 

"Μηθξή Βελεηία", ηελ πεξηνρή δειαδή κε ηα θαλάιηα ηνπ πνηακνύ Lauch, πνπ μερσξίδεη 
γηα ηε γξαθηθόηεηα θαη ηελ ηδηαίηεξε αηκόζθαηξά ηεο. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε 

γηα ην "ρσξηό ησλ ακπεινπξγώλ", ην Ρηθβίξ (Riquewihr), θσιηαζκέλν πίζσ από ηα 
κεζαησληθά ηνπ ηείρε πνπ κνηάδνπλ αλέπαθα ζην πέξαζκα ησλ αηώλσλ, θαζώο θαη ην 
γξαθηθό ρσξηό Δγθηζέκ (Eguisheim), γλσζηό γηα ηα πέηξηλα ζνθάθηα ηνπ ζε νκόθεληξνπο 

θύθινπο θαη γηα ην ππέξνρν θξαζί ηνπ. Σν Ρηθβίξ, όπσο θαη ην Δγθηζέκ, ζεσξνύληαη από 
ηα σξαηόηεξα ρσξηά ηεο Γαιιίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν "Les Plus Beaux 

Villages de France". Δπηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. Γηαλπθηέξεπζε.  
6ε εκέρα: ηραζβούργο- Εθδροκή ζηελ Λίκλε Σίηηδεε- Νηολαοσεζίλγθελ/Πεγές 
Δούλαβε- Κόλζηαλης 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζηελ πεξηνρή ηεο Λίκλεο Μπόληελδε, κηα από ηηο 
νκνξθόηεξεο πεξηνρέο νιόθιεξεο ηεο Γεξκαλίαο, κε πινύζηα θπζηθή νκνξθηά, αιιά θαη 

πνιηηηζηηθή θιεξνλνκηά. Πξώηε ζηάζε ηεο δηαδξνκήο καο κέζα ην παξακπζέλην θπζηθό 
ηνπίν ηνπ πεξίθεκνπ Μέιαλα Γξπκνύ κε ηηο ακέηξεηεο θπζηθέο νκνξθηέο (πεύθα, έιαηα, 
ιίκλεο), ηηο γξαθηθέο πόιεηο θαη ηα ρσξηά κε ηα μύιηλα θνπθιίζηηθα ζαιέ, ζα είλαη ζηελ     



 

 

 

 

 

"πληγκέλε" ζην πξάζηλν ιίκλε Σίηηδεε. Η παγεησληθήο πξνέιεπζεο κεγαιύηεξε ιίκλε ηεο 
πεξηνρήο θαη ην γξαθηθό νκώλπκν ρσξηό είλαη έλαο από ηνπο πξνζθηιέζηεξνπο 
ηνπξηζηηθνύο πξννξηζκνύο ηεο Γεξκαλίαο. πλερίδνπκε γηα ηελ θαξδηά ηνπ καγεπηηθνύ 

Μαύξνπ Γάζνπο θαη θζάλνπκε ζην Νηνλανπεζίλγθελ (Donaueschingen), πνιύ θνληά ζηελ 
ζπκβνιή ησλ δύν πεγώλ ηνπ πνηακνύ Γνύλαβε. Μεηαμύ ησλ άιισλ ζα δνύκε ην 

εληππσζηαθό θάζηξν ηεο πόιεο, αιιά θαη ηελ θαξζηηθή πεγή πνπ ζεσξείηαη ην ζεκείν 
από ην νπνίν μεθηλά ν δεύηεξνο κεγαιύηεξνο πνηακόο ηεο Δπξώπεο (κεηά ηνλ Βόιγα), ηε 
δηαδξνκή ησλ 2872 ρηιηνκέηξσλ κέρξη ηνλ Δύμεηλν Πόλην, αθνύ πεξάζεη από 10 ρώξεο 

θαη 4 πξσηεύνπζεο. Δπόκελνο ζηαζκόο καο ε Κόλζηαληο (Konstanz), πνπ βξίζθεηαη ζην 
δπηηθό άθξν ηεο νκώλπκεο ιίκλεο, ζην ζεκείν από ην νπνίν ν πνηακόο Ρήλνο βγαίλεη από 

ηε ιίκλε θαη ζπλερίδεη ηελ πνξεία ηνπ πξνο ηα βόξεηα. Η ιίκλε ηεο Κσλζηαληίαο ή 
Μπόληελδεε (Bodensee) είλαη κηα από ηηο πην γξαθηθέο ιίκλεο ηεο Δπξώπεο. Βξίζθεηαη ζε 
πςόκεηξν 400 κέηξσλ ζηηο παξπθέο ησλ Άιπεσλ θαη αλήθεη ζε ηξία θξάηε - ηελ 

Γεξκαλία, ηελ Διβεηία θαη ηελ Απζηξία. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζην 
ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ην εληππσζηαθό 

θηίξην ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Κσλζηαληίαο (ζεκαληηθό εθθιεζηαζηηθό γεγνλόο ηνπ 15νπ 
αηώλα), ην αλαγελλεζηαθό Γεκαξρείν κε ηηο ιεπηνκεξέζηαηεο ηνηρνγξαθίεο ζην εμσηεξηθό 
θαη ηε ξνκαληηθή απιή ζην εζσηεξηθό, ηηο εληππσζηαθέο πύιεο πνπ έρνπλ απνκείλεη από 

ηα ηείρε πνπ άιινηε πξνζηάηεπαλ ηελ πόιε, ηνλ Καζεδξηθό λαό, πνπ απνηειεί έλα 
ζαπκάζην δείγκα ησλ δηαθόξσλ κνξθώλ εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο ζην πέξαζκα ησλ 

αηώλσλ, θαζώο θαη ην άγαικα ηεο Ικπέξηα, έλα ακθηιεγόκελν άγαικα ηεξαζηίσλ 
δηαζηάζεσλ πνπ δεζπόδεη ζην παξαιίκλην κέησπν. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα λα απνιαύζεηε 
κηα βόιηα αλάκεζα ζηνπο θήπνπο, ηα αγάικαηα, ηηο απνβάζξεο θαη ηηο παιηέο απνζήθεο, 

λα θαζίζεηε ζε κηα από ηηο παξαδνζηαθέο κππξαξίεο πνπ ζηεγάδνληαη ζηηο πξώελ 
απνζήθεο ή λα θάλεηε βόιηα κε ην πινηάξην ζηε ιίκλε. Δπηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. 

Γηαλπθηέξεπζε.  
 

7ε εκέρα: ηραζβούργο – Φραλθθούρηε- Περηήγεζε - Αζήλα  
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ Φξαλθθνύξηε, ην νηθνλνκηθό θαη εκπνξηθό θέληξν ηεο 
Γεξκαλίαο. ηελ πόιε πνπ νλνκάδεηαη θαη "Μάηλράηαλ" ή ηθάγν ηνπ Μάηλ, ιόγσ ην 

κεγάινπ αξηζκνύ νπξαλνμπζηώλ θνληά ζην θέληξν ηεο, έρνπλ ηελ έδξα ηνπο ην 
γεξκαληθό Χξεκαηηζηήξην, ε Δπξσπατθή Κεληξηθή Σξάπεδα θαη πνιιέο άιιεο ζεκαληηθέο 

ηξάπεδεο θαη εηαηξείεο, κεηαμύ ησλ νπνίσλ ε Frankfurt Messe. Δκπνξηθέο εθζέζεηο 
(Messe) νξγαλώλνληαλ ζηελ πόιε από ηνλ 11ν αηώλα θαη απνηέιεζαλ κάιηζηα ηε βάζε 
ηνπ πινύηνπ θαη ηεο θήκεο ηεο. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζην Römer, ηελ παλέκνξθε 

πιαηεία, θπζηθό θαη πλεπκαηηθό θέληξν ηεο Φξαλθθνύξηεο από ηηο εκέξεο ηνπ 
Καξινκάγλνπ, γηα λα ζαπκάζνπκε ηελ ηξηάδα ησλ ζπλδεδεκέλσλ κεζαησληθώλ 

πινπζηόζπηησλ πνπ ιεηηνπξγνύζαλ ζαλ Γεκαξρείν από ην 1405, ην αλαγελλεζηαθό 
ζηληξηβάλη ηεο Γηθαηνζύλεο, ηελ εθθιεζία ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, αιιά θαη ηα παλέκνξθα 
πνιύρξσκα ζπίηηα κε ηνπο μύιηλνπο ζθειεηνύο. Σν ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, πνιύ 

πξνζεθηηθά αλαζηειώζεθε ζε ρξόλν κεδέλ κεηά ηνλ Β΄ παγθόζκην πόιεκν, όηαλ ε πόιε 
θηινδνμνύζε λα γίλεη πξσηεύνπζα ηεο Γπηηθήο Γεξκαλίαο, θάηη πνπ δελ έγηλε, θαζώο ηε 

ζέζε απηή θέξδηζε ε επαξρηαθή Βόλλε. Αθνύ επηζθεθζνύκε ηνλ γνηζηθό Καζεδξηθό λαό 
ηνπ Αγίνπ Βαξζνινκαίνπ ή απηνθξαηνξηθό Καζεδξηθό λαό, θαζώο εθεί γίλνληαλ νη ζηέςεηο 
ησλ απηνθξαηόξσλ ηεο Αγίαο Ρσκατθήο Απηνθξαηνξίαο, ζα αλέβνπκε ζηελ δηάζεκε 

Eiserner Steg (ζηδεξέληα πεδνγέθπξα) γηα λα δνύκε ηε ζέα θαη λα θσηνγξαθεζνύκε 
κπξνζηά από ηνπο νπξαλνμύζηεο πνπ θηινμελνύλ ηνπο ζεκαληηθόηεξεο νηθνλνκηθνύο 

ζεζκνύο ηεο Δπξώπεο. Χξόλνο ειεύζεξνο γηα λα πεξπαηήζνπκε ζηνλ πεδόδξνκν Zeil, πνπ 
είλαη ε ραξά ηνπ shopping. Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε 
επηζηξνθήο γηα ηελ Αζήλα.  



 

 

 

 

 

 
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

  

  

  

  

Περηιακβάλοληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα-Φξαλθθνύξηε -Αζήλα κε Aegean Airlines 
 2 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν NH HEIDELBERG 4* ζηελ Χατδειβέξγε 

 4 δηαλ/ζεηο ζην μελνδνρείν ALOFT STRASBOURG ETOILE 4* ζην ηξαζβνύξγν 
 Πινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 
 Δηζηηήξην θξνπαδηέξαο ζηνλ Ρήλν  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 
Δελ Περηιακβάλοληαη: 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check points, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 
 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  

 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, 

πξνηεηλόκελν θιπ.  

 
 

Πηήζεης κε Aegean Airlines 

Α3 830 Αζήλα – Φραλθθούρηε  08.15-10.15 

Α3 833  Φραλθθούρηε – Αζήλα  18.30 22.15 

  

  

εεκκεεηηώώζζεεηηςς::    
 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 

ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη  
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο 

 

  

 

Σηκή ζσκκεηοτής θαη’ άηοκο  

Αλατωρήζεης 2θιηλο 1θιηλο 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

02,16,30/07, 17/09 & 01/10 € 745 € 995 € 545 

06,13,20,27/08 & 03/09 € 795 € 1045 € 595 


