
  

  

ΒΒεερροολλίίννοο  
  

ΔΔρρέέσσδδηη  --  ΛΛεειιψψίίαα  
  

ΑΑννάάκκττοορραα  ΣΣαανν  ΣΣοουυσσίί,,  ΠΠόόττσσδδααμμ  

••  ΕΕιισσιιττήήρριιοο  εειισσόόδδοουυ  σσττοο  ΑΑννάάκκττοορροο  ΣΣαανν  ΣΣοουυσσίί  

••  ΔΔΩΩΡΡΟΟ::  ΗΗμμεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροομμήή  σσττηηνν  ΔΔρρέέσσδδηη  κκααιι  ττηηνν  ΛΛεειιψψίίαα!!  

  

 

Η σύγχρονη πρωτεύουσα της Γερμανίας, όπως καθιερώθηκε μετά την ενοποίηση της χώρας, κάνει έντονη 

την παρουσία της στον επισκέπτη, καθώς συνδυάζει αρμονικά την ιστορία, την κουλτούρα και τον 

κλασικισμό με το δυναμικό παρόν του μοντέρνου, του διαφορετικού και του σήμερα.  

Διασχίζοντας τις κεντρικές λεωφόρους και τις πλατείες, ο επισκέπτης απολαμβάνει την εναλλαγή των 

εντυπωσιακών και πολυτελών κτιρίων με όλες τις τάσεις της μοντέρνας αρχιτεκτονικής παράλληλα με τα 

γοητευτικά μπαρόκ κτίρια, που εντυπωσιάζουν με την αριστοκρατική τους εμφάνιση και μεγαλοπρέπεια. 

 



 
 

1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο με AEGEAN. Άφιξη και ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα, 
κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα 
Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών), το Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ), την στήλη της Νίκης, το Δημαρχείο, τμήματα 
από το πρώην Τείχος του Βερολίνου, την Όπερα κλπ. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD 
BERLIN CITY CENTRE 4*. Διανυκτέρευση.   
 

2η μέρα: Βερολίνο, Ελεύθερη μέρα  
Ελεύθερη μέρα για βόλτες στην όμορφη αυτή πόλη, για επισκέψεις σε διάφορα αξιοθέατα και στα άκρως 
ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες της. Διασχίστε με τα πόδια την Under den Linden - τη λεωφόρο με τα 
ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια του Βερολίνου - και ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης (365 μέτρα) 
στην Aλεξάντερ Πλατς, για μια πανοραμική θέα της γύρω περιοχής.  
 

 

 
 



 
3η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο 
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας στην Δρέσδη και την Λειψία - Δώρο του Γραφείου μας. 
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας, την Δρέσδη, που βρίσκεται στις όχθες του 
ποταμού Έλβα. Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος. Στη συνέχεια 
θα αναχωρήσουμε για την Λειψία (Leipzig), "το μικρό Παρίσι" της Σαξονίας, όπως την αποκαλούσε ο Γκαίτε, την 
δραστήρια πόλη των τεχνών, την δυναμική μητρόπολη των βιβλίων, των εκθέσεων και των πανεπιστημίων. 
Επιστροφή στο Βερολίνο. Διανυκτέρευση.   
 
4η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ - Αθήνα  
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί. Μέσα σε ένα 
υπέροχο σκηνικό από λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους, βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄, που σκοπό 
είχαν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς  

❖ Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί 

κάτι από τα αναγραφόμενα  

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

 

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  2244  ΙΙοουυννίίοουυ,,  11,,  2222,,  2299  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  55,,  1122,,  1199,,  2266  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  22  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ      ~~      44  μμέέρρεεςς        

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
 

  

Δίκλινο 495 

3ο άτομο έως 12 ετών 345 

Μονόκλινο 695 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN  

Οι πτήσεις μας 
1η μέρα A3 820 ΑΘΗΝΑ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 08:50 - 10:50 

4η μέρα A3 823 ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 17:15 - 21:00 

 

❖ Τρεις  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* ή παρόμοιο     

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

❖ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα    

❖ Εισιτήριο εισόδου  στο Ανάκτορο Σαν Σουσί  

❖ Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για 

ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 270 

❖ Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Ποτά, φιλοδωρήματα, αχθοφορικά στα ξενοδοχεία  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  


