
 

 

 

 

Διάρκεια: 4 ημέρες 

Αναχωρήσεις: 24/02 

 

Διαμάντια του Ρήνου – Αλσατικοί Αμπελώνες  
 

Μέλας Δρυμός 

 

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
  
 

1η μέρα: Πτήση για Ζυρίχη, Λίμνη Τίτιζε, Φράιμπουργκ, Στρασβούργο  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση στις 09:20 με την πτήση LX1843 της Swiss 

για Ζυρίχη. Άφιξη στις 11:10, επιβίβαση στο πούλμαν και ξεκινάμε τη γνωριμία μας με τη 

μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και παγκόσμιο οικονομικό κέντρο. Στη βόλτα μας πλάι στη 
λίμνη της Ζυρίχης και τον ποταμό Λίματ, θα επισκεφθούμε μεταξύ άλλων τις επιβλητικές 

εκκλησίες Fraumünster, παγκοσμίως γνωστή για τα θαυμάσια βιτρό της, αριστουργήματα 

του Μαρκ Σαγκάλ, την Grossmünster, που έπαιξε σημαντικό ρόλο στην προτεσταντική 

Μεταρρύθμιση, και θα περπατήσουμε σε έναν από τους πιο ακριβούς δρόμους του 
κόσμου, την Bahnhofstrasse, με τα καταστήματα όλων των μεγάλων οίκων μόδας. Στη 

συνέχεια, θα αναχωρήσουμε για την πανέμορφη Λίμνη Τίτιζε, δημοφιλή τουριστικό 

προορισμό με ωραιότατα καφέ και καταστήματα, και ακολούθως για το  Φράιμπουργκ στο 
γερμανικό κρατίδιο της Βάδης-Βυρτεμβέργης, ιδιαίτερα γνωστό για το πανεπιστήμιό του, 

ένα από τα παλαιότερα της Ευρώπης. Σε αυτή την πόλη –πύλη στον Μέλανα Δρυμό–, που 

οι Γερμανοί θεωρούν την πιο ηλιόλουστη πόλη της χώρας, άφησε την τελευταία του 

πνοή, ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας, Νίκος Καζαντζάκης. Ιδιαίτερα άξια προσοχής η 
Πλατεία του Καθεδρικού (Münsterplatz) με τον γοτθικό ναό του 13ου αι. και το 

Historisches Kaufhaus, ένα αναγεννησιακό κτήριο, που δημιουργήθηκε ως αποθήκη 

τροφίμων και ξεχωρίζει από την κόκκινη πρόσοψή του. Εν συνεχεία, αναχώρηση για τις 
δυτικές όχθες του Ρήνου και το Στρασβούργο, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής 

Κληρονομιάς της UNESCO, πρωτεύουσα της Αλσατίας και συμπρωτεύουσα του 

Ευρωκοινοβουλίου μετά τις Βρυξέλλες. Άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση.  

 

2η μέρα: Μπάντεν Μπάντεν, Στρασβούργο  

Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση  για το κομψότατο και αριστοκρατικό Μπάντεν Μπάντεν, 
μία από τις πιο γνωστές λουτροπόλεις της Γερμανίας, με το πασίγνωστο Καζίνο, στο οποίο 

ένα «ατυχές» παιχνίδι λέγεται πως έδωσε την έμπνευση στον Ντοστογιέφσκι για το 

μυθιστόρημά του «Ο Παίκτης». Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Στρασβούργο, 
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, πρωτεύουσα της Αλσατίας 

 
  



 

 

 

 

και συμπρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου μετά τις Βρυξέλλες. Με την άφιξη, θα αρχίσει 
η γνωριμία μας με την πόλη. Θα κάνουμε φωτογραφικές στάσεις στην Ευρωπαϊκή 

Συνοικία για μερικά ιδιαίτερα κλικ με φόντο τα κτήρια του Ευρωκοινοβουλίου, του 

Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και του Συμβουλίου της Ευρώπης και 

θα συνεχίσουμε για το ιστορικό κέντρο της πόλης, το «Σχεδόν Νησί», που περιβάλλει ο 
ποταμός Ιλ. Εθιμοτυπικά, η γνωριμία μας με την πόλη, που διατηρεί αναλλοίωτη τη 

μεσαιωνική ομορφιά της, θα αρχίσει από τον γοτθικό καθεδρικό ναό της Notre Dame, 

αξιοθαύμαστο δείγμα της γοτθικής αρχιτεκτονικής, για να οδηγηθούμε στη Μικρή Γαλλία, 
μια μοναδική γειτονιά με παραδοσιακές κατοικίες από ξυλόδεμα του 16ου και 17ου αιώνα, 

γραφικές αποβάθρες, σκεπαστές γέφυρες και υδατοφράκτες σε ένα μέρος που όσο το 

περπατάς νομίζεις ότι πρωταγωνιστείς σε μυθιστόρημα του Βίκτωρα Ουγκό. Στη συνέχεια 

μεταφορά  και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.  
 

3η μέρα: Στρασβούργο, Ρικβίρ, Εγκισέμ, Κολμάρ, Στρασβούργο 

Μετά το πρόγευμα, θα ακολουθήσουμε τον Δρόμο του Κρασιού, μία από τις ωραιότερες 
διαδρομές της Ευρώπης, ανάμεσα σε αμπέλια και μεσαιωνικά χωριά, ανέγγιχτα από τον 

χρόνο, υπό τη σκιά των Βοσγίων Ορέων. Πρώτος μας σταθμός, το Ρίκβιρ, στην καρδιά 

των αμπελώνων, ένα χωριό ανέγγιχτο από τον 16ο αι. Γλυκύτατος, πολύχρωμος και 
σχεδόν μονίμως λουλουδιασμένος, και ο επόμενος σταθμός μας, το Εγκισέμ, γνωστό 

όπως όλη η Αλσατία για το φανταστικό κρασί του. Τελευταίος μας σταθμός το Κολμάρ, «η 

πρωτεύουσα των αλσατικών κρασιών», γενέτειρα του γλύπτη Φρεντερίκ-Ογκίστ 

Μπαρτολντί, δημιουργού του «Αγάλματος της Ελευθερίας». Περπατώντας στο ιστορικό 
κέντρο της παραμυθένιας πόλης με τα πολύχρωμα μισοξύλινα σπίτια και κανάλια του 

ποταμού Λάουχ, θα δούμε μεταξύ άλλων το περίφημο Μουσείο Ούντερλιντεν, την Όπερα, 

τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μαρτίνου και το Μοναστήρι των Δομινικανών, την Οικία 
Πφίστερ (1537), δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής, και  φυσικά τη 

Μικρή Βενετία, όπου το ποτάμι που κυλάει ανάμεσα από τα σπίτια. Σημειωτέων, η πόλη 

διαθέτει μερικά από τα καλύτερα εστιατόρια της Γαλλίας και αρκετά καταστήματα με 
άριστης ποιότητας τοπικά προϊόντα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. 

Διανυκτέρευση. 

 

4η μέρα: Στρασβούργο, Χαϊδελβέργη, Φρανκφούρτη, Αθήνα 
Μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για τη ρομαντική, ατμοσφαιρική και φιλόξενη 

Χαϊδελβέργη, έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας και μία από τις πιο 

τουριστικές πόλεις της. Περπατώντας στη Hauptstrasse, τον μεγαλύτερο πεζόδρομο στην 
Ευρώπη, μήκους 1,6 χλμ. θα περάσουμε από την πλατεία Karlsplatz, με το σιντριβάνι της 

κοσμογραφίας του ανθρωπιστή Sebastian Münster, την Αγορά Σιτηρών Kornmarkt, με το 

γλυπτό της υποβασταζόμενης από αγγέλους Παναγίας (1718), την κεντρική πλατεία με το 
Δημαρχείο και την περίφημη, γοτθικού ρυθμού εκκλησία του Αγίου Πνεύματος, το 

αναγεννησιακό Hotel Ritter (1592) και τα δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, μπιραρίες και 

καφέ, Κατά την περιήγηση μας θα φτάσουμε ως το κεντρικό κτήριο του φημισμένου 

Πανεπιστημίου της, τη φυλακή των απείθαρχων φοιτητών και την Πανεπιστημιακή 
Βιβλιοθήκη. Φυσικά δεν θα πρέπει να παραλείψετε μια βόλτα στην παλιά γέφυρα του 

ποταμού Νέκαρ και την ανάβαση με τελεφερίκ στο Κάστρο του εκλέκτορα, όπου βρίσκεται 

το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο και το αρχαιότερο γερμανικό φαρμακείο 
(μουσείο πλέον) για να έχετε μια εκπληκτική πανοραμική θέα ολόκληρης της πόλης. 

Συνεχίζουμε για τη Φρανκφούρτη το μεγαλύτερο οικονομικό κέντρο της Ευρώπης, έδρα 

του Γερμανικού Χρηματιστηρίου, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και πολλών άλλων 

τραπεζών. Ανάμεσα στους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες της στις όχθες του ποταμού 
Μάιν, είναι φωλιασμένο το μεσαιωνικό της κέντρο, το Römerberg, με την εκκλησία του 

Αγίου Παύλου, όπου το 1848 συνεδρίαζε το πρώτο γερμανικό κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, 



 

 

 

 

την Κρήνη της Δικαιοσύνης, το σπίτι που γεννήθηκε ο Γκαίτε, και τα ανακατασκευασμένα 
μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο παραδοσιακά, κουκλίστικα, ξύλινα σπίτια του 15ου αιώνα. 

Από εκεί θα κατέβουμε στις όχθες του ποταμού Μάιν για να φωτογραφηθούμε στη 

σιδερένια γέφυρα με την ομηρική επιγραφή «Πλέων επί οίνοπα πόντον επ’ αλλόθροους 

ανθρώπους». Ελεύθερος χρόνος στον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο Zeil της σύγχρονης 
πόλης με τα ωραία καφέ και τα μοντέρνα πολυκαταστήματα. Εν συνεχεία μεταφορά στο 

αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής για Αθήνα. 

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι:: 

 Αεροπορικά εισιτήρια με πτήσεις Αθήνα – Ζυρίχη & Φρανκφούρτη – 
Αθήνα Swiss & Lufthansa με μία αποσκευή 23 κιλών και μία 

χειραποσκευή 8 κιλών 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 
 Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Ιbis Strasbourg Centre Gare 3* 

 Πρωινό καθημερινά 

 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος 
 Έμπειρος αρχηγός / συνοδός του γραφείου μας 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης για τους εκδρομείς έως 75 ετών. 

 ΦΠΑ 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  

o Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και λοιπά 

αξιοθέατα 
o Γεύματα και δείπνα. Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα 

o Προαιρετική ασφάλεια EXTRA II της Interamerican με καλύψεις και για 

COVID-19: 32€ κατ’ άτομο 
o Ο φόρος διαμονής είναι 1,65 € ανά άτομο ανά ημέρα για ξενοδοχείο 3*  

πληρωτέος απευθείας εκεί 

o Ότι δεν αναγράφεται στο παραπάνω πρόγραμμα ή αναφέρεται ως 

προαιρετικό 
 

 

Πτήσεις με SWISS / LUFTHANSA  

24/02 Αθήνα – Ζυρίχη LX 1843   07:05 – 08:55 

27/02 Φρανκφούρτη  – Αθήνα  LH 1284   20:30 - 00:15 

  

  

  

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

Αναχωρήσεις Δίκλινο Τρίκλινο 1κλινο 

24/02 € 595 € 595 € 690 



 

 

 

 

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς::  
 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα   

  


