
 

 

 

 

Γηάρθεηα: 5 εκέξεο 

Αλατωρήζεης: 27,28/10  
 

Αιζαηία…Γρόκος ηοσ Κραζηού 

Μέιαλας Γρσκός 
Επξίρε- ηξαζβνύξγν- Φξάηκπνπξγθ- Ιίκλε Σίηηδεε- Δγθηζέκ- Θνικάξ- Ρηθβίξ 

Θαηαξξάθηεο Σξίκπεξγθ -Κπάληελ Κπάληελ- Βαζηιεία 

 
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 – Εσρίτε- Περηήγεζε - ηραζβούργο  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SWISS γηα Επξίρε, ηελ κεγαιύηεξε πόιε θαη ην 

νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Διβεηίαο. Θηηζκέλε ζε κηα καγεπηηθή ηνπνζεζία ζηηο όρζεο κηαο 
ιίκλεο θαη δπν πνηακώλ, έρεη επηβιεηηθνύο λανύο, κνπζεία, γθαιεξί, αιιά θαη ηνλ πην 
αθξηβό εκπνξηθό δξόκν ηνπ θόζκνπ. Σν γνεηεπηηθό κεζαησληθό ηεο θέληξν είλαη 

δηάζπαξην από κνληέξλα κπαξ, εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία θαη θαηαζηήκαηα. Άθημε θαη 
πεξηήγεζε ζηελ πόιε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν 

Κπάλρνθζηξαζζε, ζα πεξπαηήζνπκε ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο ηεο παιηάο πόιεο, 
ζα δνύκε (εμσηεξηθά) ηελ εθθιεζία Φξανπκύλζηεξ κε ηα εληππσζηαθά βηηξό ηνπ αγθάι, 
ηνλ Θαζεδξηθό λαό, ην Γεκαξρείν, ηνλ Πύξγν ηνπ Ρνινγηνύ, ηνλ ιόθν ηνπ Ιίληεξρνθ, ηηο 

γέθπξεο ηνπ πνηακνύ Ιίκαη θαη άιια αμηνζέαηα. ηε ζπλέρεηα ζα αλαρσξήζνπκε γηα 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. Άθημε θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο. Κε ηνλ αξρεγό καο ζα έρνπκε ηελ επθαηξία γηα κηα 

πξώηε γλσξηκία κε ηελ πόιε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 



 

 

 

 

2ε εκέρα: ηραζβούργο- Περηήγεζε- Μπάληελ Μπάληελ 

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 Θαζεδξηθό 

λαό ηεο Notre Dame. πλερίδνπκε ηελ πεξηήγεζή καο ζηελ θνπθιίζηηθε "Petite 
France"/Κηθξή Γαιιία, πεξλώληαο πάλσ από ηηο γέθπξεο ηνπ πνηακνύ Ηιι, ζηνλ νπνίν 

κάιηζηα ε Αιζαηία λα νθείιεη πηζαλόλ θαη ην όλνκά ηεο, θαζόηη ζηα γεξκαληθά Elsass 
ζεκαίλεη "πεξηνρή ηνπ Ηιι". Διεύζεξνο ρξόλνο θαη αλαρώξεζε γηα ηελ γξαθηθή 
ινπηξόπνιε Κπάληελ Κπάληελ κε ηνπο νιάλζηζηνπο θήπνπο θαη ηνλ πνηακό Όνο λα ηελ 

δηαξξέεη. Ζ πόιε είλαη γλσζηή από ηα ξσκατθά ρξόληα γηα ηηο ηακαηηθέο πεγέο ηεο, αιιά 
θαη γηα ην ηζηνξηθό ηεο Θαδίλν, 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. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 

 
3ε εκέρα: ηραζβούργο… ζηε καγεία ηοσ Μέιαλα Γρσκού 

Φράηκποσργθ - Λίκλε Σίηηδεε - Καηαρράθηες Σρίκπεργθ  
ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ην παξακπζέλην θπζηθό ηνπίν ηνπ πεξίθεκνπ Κέιαλα Γξπκνύ 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 ην Φξάηκπνπξγθ 
(Freiburg), 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 Θαζεδξηθό 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. πλερίδνπκε γηα ηελ θαξδηά ηνπ καγεπηηθνύ Καύξνπ Γάζνπο 
(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. Θαηόπηλ, ζα 
επηζθεθζνύκε ηνπο πςειόηεξνπο θαηαξξάθηεο ηεο Γεξκαλίαο (163 κέηξα), ζε έλα από ηα 

πην όκνξθα ρσξηά ηεο πεξηνρήο, ην Σξίκπεξγθ. Δπηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. 
Γηαλπθηέξεπζε. 
 

4ε εκέρα: ηραζβούργο- Αιζαηηθός Γρόκος ηοσ Κραζηο-Δγθηζέκ-Κοικάρ- Ρηθβίρ   
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην γξαθηθό ρσξηό Δγθηζέκ (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 Θνικάξ (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 Δγθηζέκ, 
ζεσξνύληαη από ηα σξαηόηεξα ρσξηά ηεο Γαιιίαο θαη πεξηιακβάλνληαη ζηνλ θαηάινγν 

"Les Plus Beaux Villages de France". Δπηζηξνθή ζην ηξαζβνύξγν. Γηαλπθηέξεπζε.  
 

 
 
 



 

 

 

 

 

 
5ε εκέρα: ηραζβούργο - Βαζηιεία - Εσρίτε - Αζήλα    
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηε Βαζηιεία πνπ βξίζθεηαη πνιύ θνληά ζηα ζύλνξα ηεο Διβεηίαο 

κε ηε Γεξκαλία θαη ηε Γαιιία, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Ρήλνπ, ν νπνίνο ηελ ρσξίδεη ζε δύν 
κέξε: ηελ Grossbasel (Κεγάιε Βαζηιεία) θαη ηελ Kleinbasel (Κηθξή Βαζηιεία). ήκεξα 

είλαη ε ηζρπξόηεξε νηθνλνκηθά πόιε ηεο Διβεηίαο θαη θηινμελεί ηα πεξηζζόηεξα κνπζεία 
πνιηηηζκνύ θαη έξγσλ ηέρλεο ηεο ρώξαο. Θαηά ηελ πεξηήγεζή καο ζα δνύκε ηνλ ππέξνρν 
Θαζεδξηθό λαό Κύλζηεξ, ηελ Markplatz, ην Γεκαξρείν θαη ην "γόλαην ηνπ Ρήλνπ", θαζώο 

εδώ ν πνηακόο ζηξίβεη πξνο ηνλ βνξξά Διεύζεξνο ρξόλνο θαη αλαρώξεζε γηα ην 
αεξνδξόκην ηεο Επξίρεο, απ΄ όπνπ ζα επηβηβαζηνύκε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη:: 
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ – ΕΤΡΗΥΖ - ΑΘΖΛΑ κε SWISS  

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ALOFT STRASBOURG ETOILE 4*  
 Πινπζηνπάξνρν κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Κεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο βάζεη πξνγξάκκαηνο  
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α. 
 

 

ΓΓεελλ  ΠΠεερρηηιιαακκββάάλλοολληηααηη::    
 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 SWISS 

LX 1843 Αζήλα – Εσρίτε   06.35-08.25 

LX 1842 Εσρίτε – Αζήλα  17.45 20.20 

  

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) 

27,28/10 € 595 € 795 € 495 


