
  

 
 

    

  
      

  

ΑΑππόό  ττοονν  ΑΑλλσσααττιικκόό  ΔΔρρόόμμοο  ττοουυ  ΚΚρραασσιιοούύ    

σσττοουυςς  ΑΑμμππεελλώώννεεςς  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ  κκααιι    

ααππόό  ττηη  μμααγγεείίαα  ττοουυ    

ΜΜέέλλαανναα  ΔΔρρυυμμοούύ    

σσττιιςς  ΠΠηηγγέέςς  ττοουυ  ΔΔοούύννααββηη    

  



ΦΦρρααννκκφφοούύρρττηη,,  ΧΧααϊϊδδεελλββέέρργγηη,,  ΡΡοουυννττεεσσχχάάιιμμ,,  ΚΚόόμμππλλεεννττςς,,  ΜΜππάάννττεενν  ΜΜππάάννττεενν,,  

ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ΤΤρρίίμμππεερργγκκ,,  ΣΣττρραασσββοούύρργγοο,,  ΟΟμμππεερρννααίί,,  ΕΕγγκκιισσέέμμ,,  ΚΚοολλμμάάρρ,,  ΡΡιικκββίίρρ,,  

ΦΦρράάιιμμπποουυρργγκκ,,  ΛΛίίμμννηη  ΤΤίίττιιζζεεεε,,  ΝΝττοοννααοουυεεσσίίννγγκκεενν//ΠΠηηγγέέςς  ττοουυ  ΔΔοούύννααββηη,,  ΚΚόόννσσττααννττςς  

  

  

  

➢➢  ΑΑππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  AAEEGGEEAANN  AAIIRRLLIINNEESS  --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ΑΑθθήήνναα  κκααιι    

    ααπποογγεευυμμααττιιννήή  ααππόό  ΦΦρρααννκκφφοούύρρττηη  --  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττοο  ττααξξίίδδιι  μμααςς  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππααρρααμμυυθθέέννιιαα  ΧΧααϊϊδδεελλββέέρργγηη  

➢➢  ΚΚρροουυααζζιιέέρραα  σσεε  έένναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  γγρρααφφιικκάά  ττμμήήμμαατταα  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ  μμεε  μμααγγεευυττιικκέέςς  ππααρρααπποοττάάμμιιεεςς  εειικκόόννεεςς  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  μμιιαα  ααππόό  ττιιςς  ππααλλααιιόόττεερρεεςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς,,  ττηηνν  ΚΚόόμμππλλεεννττςς,,  σσττηη  σσυυμμββοολλήή  ττωωνν  

πποοττααμμώώνν  ΡΡήήννοουυ  κκααιι  ΜΜοοζζέέλλαα..  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγρρααφφιικκήή  λλοουυττρρόόπποολληη  ΜΜππάάννττεενν  ΜΜππάάννττεενν  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  μμααγγεευυττιικκήή  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΑΑλλσσααττίίααςς,,  ττοο  ΣΣττρραασσββοούύρργγοο  

➢➢  ΔΔιιααδδρροομμήή  σσττοονν  ππεερρίίφφηημμοο  ΑΑλλσσααττιικκόό  ΔΔρρόόμμοο  ττοουυ  ΚΚρραασσιιοούύ  μμεε  εεππιισσκκέέψψεειιςς  σσττοο  γγοοηηττεευυττιικκόό  ΚΚοολλμμάάρρ  κκααιι  

σστταα  ππααννέέμμοορρφφαα  χχωωρριιάά  ΟΟμμππεερρννααίί,,  ΡΡιικκββίίρρ  κκααιι  ΕΕγγκκιισσέέμμ  πποουυ  θθεεωωρροούύννττααιι  ααππόό  τταα  ωωρρααιιόόττεερραα  χχωωρριιάά  ττηηςς  ΓΓααλλλλίίααςς  

➢➢  ΔΔιιααδδρροομμήή  σσττοο  ππααρρααμμυυθθέέννιιοο  φφυυσσιικκόό  ττοοππίίοο  ττοουυ  ΜΜέέλλαανναα  ΔΔρρυυμμοούύ  κκααιι  σσττοονν  γγεερρμμααννιικκόό  ""ΔΔρρόόμμοο  ττοουυ  ρροολλοογγιιοούύ""  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ππααννεεππιισσττηημμιιοούύπποολληη  ττοουυ  ΦΦρράάιιμμπποουυρργγκκ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ""ππννιιγγμμέέννηη""  σσττοο  ππρράάσσιιννοο  λλίίμμννηη  ΤΤίίττιιζζεεεε    

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοουυςς  υυψψηηλλόόττεερροουυςς  κκααττααρρρράάκκττεεςς  ττηηςς  ΓΓεερρμμααννίίααςς  σσεε  έένναα  ααππόό  τταα  ππιιοο  όόμμοορρφφαα  χχωωρριιάά  ττηηςς  

ππεερριιοοχχήήςς,,  ττοο  ΤΤρρίίμμππεερργγκκ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  εειιδδυυλλλλιιαακκήή  ππόόλληη  ΚΚόόννσσττααννττςς  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττοο  ""ΜΜααννχχάάτταανν""  ττοουυ  ΜΜάάιινν,,  ττηη  ΦΦρρααννκκφφοούύρρττηη  

➢➢  ΔΔύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττηη  ΧΧααϊϊδδεελλββέέρργγηη    σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  NNHH  HHEEIIDDEELLBBEERRGG  44**  

➢➢  ΤΤέέσσσσεερριιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  σσττοο  ΣΣττρραασσββοούύρργγοο  σσττοο  ξξεεννοοδδοοχχεείίοο  AALLOOFFTT  SSTTRRAASSBBOOUURRGG  EETTOOIILLEE  44**  

➢➢  ΜΜπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυμμαα  κκααθθηημμεερριιννάά    

   

 



  

➢➢  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

  
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΤααξξιιδδεεύύοουυμμεε  σσεε  ππααρρααμμυυθθέέννιιεεςς  ππόόλλεειιςς,,  όόππωωςς  ττοο  

ΣΣττρραασσββοούύρργγοο,,  ττηηνν  ΚΚόόμμππλλεεννττςς  κκααιι  ττηη  ΧΧααϊϊδδεελλββέέρργγηη,,    

σσεε  ττοοππίίαα  μμααγγεευυττιικκάά  όόππωωςς  εεκκεείίνναα  ττοουυ  ΑΑλλσσααττιικκοούύ  ΔΔρρόόμμοουυ  

ττοουυ  ΚΚρραασσιιοούύ  ήή  ττοουυ  ππεερρίίφφηημμοουυ  ΜΜέέλλαανναα  ΔΔρρυυμμοούύ  κκααιι  ττοουυ  

ΓΓεερρμμααννιικκοούύ  ""ΔΔρρόόμμοουυ  ττοουυ  ΡΡοολλοογγιιοούύ"",,    

σσεε  γγρρααφφιικκέέςς  κκωωμμοοππόόλλεειιςς  όόππωωςς  ττοο  ΜΜππάάννττεενν  ΜΜππάάννττεενν  κκααιι  

ττοο  ΚΚοολλμμάάρρ,,  σσεε  κκοουυκκλλίίσσττιικκαα  χχωωρριιάά,,  όόππωωςς  ττοο  ΕΕγγκκιισσέέμμ,,  ττοο  

ΟΟμμππεερρννααίί,,  ττοο  ΡΡιικκββίίρρ  κκααιι  ττοο  ΤΤρρίίμμππεερργγκκ..    

ΑΑνναακκααλλύύππττοουυμμεε  ττιιςς  ΠΠηηγγέέςς  ττοουυ  ΔΔοούύννααββηη,,    

δδιιααππλλέέοουυμμεε  ττοο  ππιιοο  γγρρααφφιικκόό  ττμμήήμμαα  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ  κκααιι  

ααννττιικκρρίίζζοουυμμεε  ττηηνν        

γγρρααφφιικκήή  λλίίμμννηη  ΚΚόόννσσττααννττςς  μμεε  ττηηνν  οομμώώννυυμμηη      

εειιδδυυλλλλιιαακκήή  ππόόλληη    

  
  

ΕΕλλάάττεε  νναα  ζζήήσσοουυμμεε  μμααζζίί  

έένναα  ππααρρααμμύύθθιι  σσττηηνν  

κκααρρδδιιάά  ττηηςς  ΕΕυυρρώώππηηςς……  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 

ΑΑλλσσααττίίαα:: μια ιδιαίτερη περιοχή της Ευρώπης με μακραίωνη ιστορία και πολιτισμό, με ποτάμια και κανάλια, 

με παραμυθένια χωριά και μεσαιωνικές πόλεις, με λιθόστρωτα δρομάκια, μικρές πλατείες και πολύχρωμα 

σπιτάκια πνιγμένα στα λουλούδια, με απέραντους αμπελώνες, υπέροχες γεύσεις… και καλά κρασιά.  

Για πολλούς αιώνες ήταν το "μήλον της έριδος" για τους Γάλλους και τους Γερμανούς. Από το 1870 έως το 

1945 άλλαξε τέσσερις φορές εθνικότητα και επίσημη γλώσσα.  

Σήμερα ανήκει μεν στη Γαλλία, όμως διατηρεί την μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική της 

Γερμανίας.  

Το ΣΣττρραασσββοούύρργγοο, η μαγευτική πρωτεύουσα της Αλσατίας και το "Σταυροδρόμι της Ευρώπης", είναι 

κτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου.  

 

Μία από τις πιο πυκνόφυτες περιοχές της 

Γηραιάς Ηπείρου, όπου κατά τόπους οι ακτίνες 

του ήλιου δεν καταφέρνουν να φτάσουν στο 

εσωτερικό της, είναι ο ΜΜέέλλααννααςς  ΔΔρρυυμμόόςς - το 

Μαύρο Δάσος.  

Ανάμεσα στους ποταμούς Ρήνο και Δούναβη και 

σε καταπράσινες εκτάσεις ξεπροβάλλουν μικρά 

παραμυθένια χωριά με παραδοσιακά πανδοχεία, 

απέραντοι αμπελώνες, αγροκτήματα με ξύλινα 

σπίτια και τόποι βγαλμένοι από τις ιστορίες των 

αδερφών Γκριμ.  

Υπάρχουν αμέτρητα μονοπάτια για να θαυμάσετε 

από κοντά αυτήν την μαγευτική περιοχή της 

Γερμανίας.  

Τυριά, αλλαντικά και κρασιά έχουν την τιμητική 

τους, ενώ η λαχταριστή τούρτα Black Forest σας 

περιμένει σε κάθε χαριτωμένο ζαχαροπλαστείο.  

 

 



 

 
1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Χαϊδελβέργη  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Φρανκφούρτη. Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε για την 
παραμυθένια Χαϊδελβέργη, την πόλη που υπήρξε κέντρο του κινήματος του γερμανικού ρομαντισμού. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας στο μπαρόκ κυρίως αρχιτεκτονικής ιστορικό κέντρο της πόλης - κληρονομιά της πολυτάραχης 
ιστορίας της - θα δούμε την πλατεία της αγοράς στην οποία δεσπόζει ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Πνεύματος, τα κτίρια 
του Πανεπιστημίου (του παλαιότερου της Γερμανίας και τρίτου παλαιότερου της Ευρώπης), την περίτεχνη εκκλησία των 
Ιησουιτών, το κομψό Δημαρχείο κ.ά. Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να σταθούμε για φωτογραφίες μπροστά από τους 
χαρακτηριστικούς πύργους της γέφυρας του πρίγκιπα-εκλέκτορα Κάρολου-Θεόδωρου με φόντο το πανέμορφο 
αναγεννησιακό κάστρο της πόλης, το οποίο στέκει καμαρωτό 80 μέτρα πάνω από αυτήν! Συνεχίστε τη βόλτα σας είτε με 
μια επίσκεψη στο κάστρο με το τραινάκι της Χαιδελβέργης για να δείτε το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου, την 
πανοραμική θέα στην πόλη και τον ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, καθώς και το περίφημο Γερμανικό μουσείο 
Φαρμακευτικής, είτε περπατώντας στο "βασιλικό μίλι", τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης, τον 
μεγαλύτερο της Γερμανίας (με μήκος 1.600 μέτρα). Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ΝΗ HEIDELBERG 4* (www.nh-
hotels.com). Διανυκτέρευση. 
 
 
2η μέρα: Χαϊδελβέργη - Ρουντεσχάιμ, Κρουαζιέρα στον Ρήνο - Κόμπλεντς - Χαϊδελβέργη 
Σήμερα θα ξεκινήσουμε για μια μεγάλη, υπέροχη μέρα στην Κοιλάδα του Ρήνου, του "ποταμού του πεπρωμένου" ή του 
ποταμού με τα πολλά πρόσωπα για τους Γερμανούς. Στα νερά του έχουν ταξιδέψει αναρίθμητοι άνθρωποι και χάρη σ’ 
αυτόν έχουν διαδοθεί θρησκείες, γλώσσες, έθιμα. Κατάφυτοι αμπελώνες που φυλάσσονται από εντυπωσιακά 
μεσαιωνικά κάστρα "κατηφορίζουν" στις απότομες πλαγιές των λόφων και από αυτούς παράγεται το φημισμένο κρασί 
του Ρήνου. Στο Ρουντεσχάιμ (Rundesheim) θα επιβιβαστούμε στο πλοιάριο μέχρι το St Goars, για να απολαύσουμε ένα 
τμήμα της γοητευτικής διαδρομής, που βρίσκεται υπό την αιγίδα της UNESCO. Η περιοχή γύρω από το St Goars, το 
οποίο αποτελεί ένα από τα πιο γραφικά τμήματα του Ρήνου, είναι γεμάτη μεσαιωνικούς μύθους και θρύλους, με 
σημαντικότερο ίσως αυτόν της σειρήνας Λορελάι (Lorelei), που έχει δώσει το όνομά της στον ύψους 132 μέτρων 
θρυλικό βράχο που δεσπόζει στην περιοχή. Θα συνεχίσουμε οδικώς μέχρι την Κόμπλεντς (Koblenz), μια από τις 
παλαιότερες πόλεις της Γερμανίας, που είναι κτισμένη στην λεγόμενη "γερμανική γωνία", το σημείο δηλαδή όπου στον 
Ρήνο εκβάλλει ο κυριότερος παραπόταμός του, ο Μοζέλας. Θα περιηγηθούμε στη ρομαντική πόλη με τις γραφικές 
πλατείες, τις κρυφές αυλές και τα μνημειώδη ορόσημα, όπως το παλάτι του Πρίγκηπα Εκλέκτορα και το μεγαλειώδες 
μνημείο αφιερωμένο στον αυτοκράτορα Γουλιέλμο. Επιστροφή στην Χαϊδελβέργη. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: Χαϊδελβέργη, Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Μπάντεν Μπάντεν, Καταρράκτες Τρίμπεργκ, 
Φράιμπουργκ, Στρασβούργο  
Πρωινή αναχώρηση για την γραφική λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν με τους ολάνθιστους κήπους και τον ποταμό Όος 
να την διαρρέει. Η πόλη είναι γνωστή από τα ρωμαϊκά χρόνια για τις ιαματικές πηγές της, αλλά και για το ιστορικό της 
Καζίνο, που δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί ως ένα από τα πιο όμορφα καζίνο στον κόσμο. Ελεύθερος χρόνος για 
να κάνετε τη βόλτα σας και να απολαύσετε έναν καφέ στην πανέμορφη πόλη. Συνεχίζουμε για την καρδιά του 
μαγευτικού Μαύρου Δάσους (τα πυκνά δέντρα εμποδίζουν το φως του ήλιου να περάσουν στο εσωτερικό του, εξ ου και 
η ονομασία) ακολουθώντας τον γερμανικό "δρόμο του ρολογιού" (με τα αμέτρητα εργαστήρια ρολογιών-κούκων) για να 
φθάσουμε στους υψηλότερους καταρράκτες της, σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της περιοχής, το Τρίμπεργκ 
(Triberg). Επόμενη στάση μας το Φράιμπουργκ (Freiburg), από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας 
που - όχι άδικα - χαρακτηρίζεται ως η "περιβαλλοντική πρωτεύουσα της Ευρώπης" λόγω της έξυπνης αξιοποίησης της 
ενέργειας από τον ήλιο, τον οποίο απολαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου. Θα περιηγηθούμε στο πολύ προσεκτικά 
αποκατεστημένο στην αρχική του μορφή και πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε τον Καθεδρικό ναό 
της πόλης, ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα γοτθικής τέχνης στη Γερμανία, το κατακόκκινο Koifhus, πρώτο 
πολυκατάστημα στον κόσμο, τις όμορφες κρήνες της πλατείας, το όχι ένα, αλλά δύο Δημαρχεία, αλλά και το αρ νουβό 
κεντρικό κτίριο ενός από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για την 

http://www.nh-hotels.com/
http://www.nh-hotels.com/


πρωτεύουσα της Αλσατίας, το Στρασβούργο, μια πόλη-μωσαϊκό γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, κτισμένη στην 
δυτική πλευρά του Ρήνου. Ίσως αυτός ο δίγλωσσος χαρακτήρας της ήταν ο λόγος που η πόλη-σταυροδρόμι, όπως 
σημαίνει το όνομά της  ετυμολογικά, επιλέχθηκε το 1949 να αποτελέσει τη "γέφυρα ενότητας" μεταξύ της Γαλλίας και 
Γερμανίας - των δύο βασικών εταίρων της Ευρώπης - και έγινε έδρα του Συμβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο ALOFT STRASBOURG ETOILE 4* (www.marriott.com). Διανυκτέρευση. 
 
 
 
 

 
4η μέρα: Στρασβούργο, Ξενάγηση 
Η σημερινή περιήγησή μας στο Στρασβούργο ξεκινά από την 
Ευρωπαϊκή Συνοικία της Πόλης, όπου μεταξύ άλλων βρίσκεται το κτίριο 
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, το Κτίριο του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου 
για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, το Παλάτι της Ευρώπης που στεγάζει το Συμβούλιο της Ευρώπης, καθώς και ο 
μεγαλύτερος πνεύμονας πρασίνου της πόλης, το αγαπημένο σε όλους πάρκο Orangerie.  
Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας στο ιστορικό κέντρο - μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1988 
(πρώτη φορά που αποδόθηκε τέτοια τιμή σε ολόκληρο κέντρο πόλης) - που έχει κτιστεί πάνω σε ένα νησί στον ποταμό 
Ιλ (γνωστό ως Μεγάλο Νησί) και χαρακτηρίζεται από γραφικούς δρόμους, ξύλινα σπιτάκια, λιθόστρωτες πλατείες, αλλά 
και τον ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό ναό της Notre Dame. Συνεχίζουμε την περιήγησή μας στην κουκλίστικη "Petite 
France" (Μικρή Γαλλία), την πιο γραφική από όλες τις συνοικίες, με τα κουκλίστικα σπίτια του 16ου και 17ου αιώνα (με 
τις ξυλοδεσιές, τις επικλινείς στέγες και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια), τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια 
(winstubs) και τις γέφυρες των καναλιών του ποταμού Ιλ, στον οποίο μάλιστα η Αλσατία να οφείλει πιθανόν και το 
όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass σημαίνει "περιοχή του Ιλ".  

http://www.marriott.com/


Τέλος, μπορείτε να επιβιβαστείτε σε ένα από τα πλοιάρια που κάνουν τον γύρο του Μεγάλου Νησιού για τα δείτε όλα: 
ιστορικά κτίρια, εκκλησίες, μουσεία, αλλά και τους Ευρωπαϊκούς Οργανισμούς, από μια άλλη πλευρά. Ελεύθερος 
χρόνος για περαιτέρω γνωριμία με την πόλη ή επίσκεψη σε κάποιο από τα μουσεία της. Διανυκτέρευση. 
 

 

 
5η μέρα: Στρασβούργο - Αλσατικός Δρόμος του Κρασιού, Ομπερναί, Εγκισέμ, Κολμάρ, Ρικβίρ - Στρασβούργο  
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στον Αλσατικό δρόμο του Κρασιού, μια διαδρομή που ακολουθεί τους πρόποδες 
των Βοσγίων και συναντά ιστορικές πόλεις και χωριά με λιθόστρωτα δρομάκια, πολύχρωμα μεσαιωνικά σπίτια και 
αναγεννησιακά σιντριβάνια. Πρωινή αναχώρηση για το Ομπερναί (Obernai), την γενέτειρα της Αγίας Οντίλ, προστάτιδας 
της Αλσατίας. Η πόλη, που μοιάζει αναλλοίωτη από την εποχή της μεγάλης ακμής της τον 15ο και 16ο αιώνα, είναι 
γνωστή για τις πανέμορφες προσόψεις των σπιτιών της, το Δημαρχείο με τον χαρακτηριστικό πύργο του, αλλά και το 
αναγεννησιακό πηγάδι με τους 6 κουβάδες. Συνεχίζουμε για την "πρωτεύουσα της Αλσατικής οινοπαραγωγής", το 
γοητευτικό Κολμάρ (Colmar), μία από τις ομορφότερες πόλεις της Γαλλίας αλλά και ολόκληρης της Ευρώπης, με 
πλούσια μεσαιωνική και αναγεννησιακή αρχιτεκτονική. Αφού περιηγηθούμε στο πεζοδρομημένο κέντρο της και 
θαυμάσουμε τα χαρακτηριστικά ιστορικά της κτίρια, θα φθάσουμε μέχρι την περιοχή που αποκαλείται "Μικρή Βενετία", 
την περιοχή δηλαδή με τα κανάλια του ποταμού Lauch, που ξεχωρίζει για τη γραφικότητα και την ιδιαίτερη ατμόσφαιρά 
της. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το "χωριό των αμπελουργών", το Ρικβίρ (Riquewihr), φωλιασμένο πίσω από τα 
μεσαιωνικά του τείχη που μοιάζουν ανέπαφα στο πέρασμα των αιώνων, καθώς και το γραφικό χωριό Εγκισέμ 
(Eguisheim), γνωστό για τα πέτρινα σοκάκια του σε ομόκεντρους κύκλους και για το υπέροχο κρασί του. Το Ρικβίρ, 



όπως και το Εγκισέμ, θεωρούνται από τα ωραιότερα χωριά της Γαλλίας και περιλαμβάνονται στον κατάλογο "Les Plus 
Beaux Villages de France". Επιστροφή στο Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.  
6η μέρα: Στρασβούργο, Εκδρομή στην Λίμνη Τίτιζεε, Ντοναουεσίνγκεν/Πηγές Δούναβη, Κόνσταντς 
Πρωινή αναχώρηση για την εκδρομή μας στην περιοχή της 
Λίμνης Μπόντενζε, μια από τις ομορφότερες περιοχές 
ολόκληρης της Γερμανίας, με πλούσια φυσική ομορφιά, 
αλλά και πολιτιστική κληρονομιά. Πρώτη στάση της 
διαδρομής μας μέσα το παραμυθένιο φυσικό τοπίο του 
περίφημου Μέλανα Δρυμού με τις αμέτρητες φυσικές 
ομορφιές (πεύκα, έλατα, λίμνες), τις γραφικές πόλεις και τα 
χωριά με τα ξύλινα κουκλίστικα σαλέ, θα είναι στην 
"πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε. Η παγετωνικής 
προέλευσης μεγαλύτερη λίμνη της περιοχής και το 
γραφικό ομώνυμο χωριό είναι ένας από τους 
προσφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της 
Γερμανίας. Συνεχίζουμε για την καρδιά του μαγευτικού 
Μαύρου Δάσους και φθάνουμε στο Ντοναουεσίνγκεν 
(Donaueschingen), πολύ κοντά στην συμβολή των δύο 
πηγών του ποταμού Δούναβη. Μεταξύ των άλλων θα 
δούμε το εντυπωσιακό κάστρο της πόλης, αλλά και την καρστική πηγή που θεωρείται το σημείο από το οποίο ξεκινά ο 
δεύτερος μεγαλύτερος ποταμός της Ευρώπης (μετά τον Βόλγα), τη διαδρομή των 2872 χιλιομέτρων μέχρι τον Εύξεινο 
Πόντο, αφού περάσει από 10 χώρες και 4 πρωτεύουσες. Επόμενος σταθμός μας η Κόνσταντς (Konstanz), που 
βρίσκεται στο δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης, στο σημείο από το οποίο ο ποταμός Ρήνος βγαίνει από τη λίμνη και 
συνεχίζει την πορεία του προς τα βόρεια. Η λίμνη της Κωνσταντίας ή Μπόντενζεε (Bodensee) είναι μια από τις πιο 
γραφικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων στις παρυφές των Άλπεων και ανήκει σε τρία κράτη - 
την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα 
έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το εντυπωσιακό κτίριο του Συμβουλίου της Κωνσταντίας (σημαντικό εκκλησιαστικό 
γεγονός του 15ου αιώνα), το αναγεννησιακό Δημαρχείο με τις λεπτομερέστατες τοιχογραφίες στο εξωτερικό και τη 
ρομαντική αυλή στο εσωτερικό, τις εντυπωσιακές πύλες που έχουν απομείνει από τα τείχη που άλλοτε προστάτευαν την 
πόλη, τον Καθεδρικό ναό, που αποτελεί ένα θαυμάσιο δείγμα των διαφόρων μορφών εκκλησιαστικής τέχνης στο 
πέρασμα των αιώνων, καθώς και το άγαλμα της Ιμπέρια, ένα αμφιλεγόμενο άγαλμα τεραστίων διαστάσεων που 
δεσπόζει στο παραλίμνιο μέτωπο. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε μια βόλτα ανάμεσα στους κήπους, τα 
αγάλματα, τις αποβάθρες και τις παλιές αποθήκες, να καθίσετε σε μια από τις παραδοσιακές μπυραρίες που 
στεγάζονται στις πρώην αποθήκες ή να κάνετε βόλτα με το πλοιάριο στη λίμνη. Επιστροφή στο Στρασβούργο. 
Διανυκτέρευση.  
 

7η μέρα: Στρασβούργο - Φρανκφούρτη, Περιήγηση - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για την Φρανκφούρτη, το οικονομικό 
και εμπορικό κέντρο της Γερμανίας. Στην πόλη που 
ονομάζεται και "Μάινχάταν" ή Σικάγο του Μάιν, λόγω το 
μεγάλου αριθμού ουρανοξυστών κοντά στο κέντρο της, 
έχουν την έδρα τους το γερμανικό Χρηματιστήριο, η 
Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και πολλές άλλες 
σημαντικές τράπεζες και εταιρείες, μεταξύ των οποίων η 
Frankfurt Messe. Εμπορικές εκθέσεις (Messe) 
οργανώνονταν στην πόλη από τον 11ο αιώνα και 
αποτέλεσαν μάλιστα τη βάση του πλούτου και της φήμης 
της. Άφιξη και περιήγηση στο Römer, την πανέμορφη 
πλατεία, φυσικό και πνευματικό κέντρο της Φρανκφούρτης 
από τις ημέρες του Καρλομάγνου, για να θαυμάσουμε την 
τριάδα των συνδεδεμένων μεσαιωνικών πλουσιόσπιτων 
που λειτουργούσαν σαν Δημαρχείο από το 1405, το 
αναγεννησιακό σιντριβάνι της Δικαιοσύνης, την εκκλησία 
του Αγίου Νικολάου, αλλά και τα πανέμορφα πολύχρωμα σπίτια με τους ξύλινους σκελετούς. Το ιστορικό κέντρο της 
πόλης, πολύ προσεκτικά αναστηλώθηκε σε χρόνο μηδέν μετά τον Β΄ παγκόσμιο πόλεμο, όταν η πόλη φιλοδοξούσε να 
γίνει πρωτεύουσα της Δυτικής Γερμανίας, κάτι που δεν έγινε, καθώς τη θέση αυτή κέρδισε η επαρχιακή Βόννη. Αφού 
επισκεφθούμε τον γοτθικό Καθεδρικό ναό του Αγίου Βαρθολομαίου ή αυτοκρατορικό Καθεδρικό ναό, καθώς εκεί 
γίνονταν οι στέψεις των αυτοκρατόρων της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, θα ανέβουμε στην διάσημη Eiserner Steg 
(σιδερένια πεζογέφυρα) για να δούμε τη θέα και να φωτογραφηθούμε μπροστά από τους ουρανοξύστες που φιλοξενούν 
τους σημαντικότερες οικονομικούς θεσμούς της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για να περπατήσουμε στον πεζόδρομο 
Zeil, που είναι η χαρά του shopping. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα.  

ΣΣηημμεειιώώσσεειιςς    

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

❖ Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας 

 



ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  22,,  1166,,  3300  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  66,,  1133,,  2200,,  2277  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,    

                                                    33,,  1177  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ,,  11  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ                            77  μμέέρρεεςς        
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με 
AEGEAN AIRLINES 

 

 

 

 

 

 
 

❖ Δύο  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο NH HEIDELBERG 4* στην Χαϊδελβέργη 

❖ Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ALOFT STRASBOURG ETOILE 4* στο Στρασβούργο 

❖ Πλουσιοπάροχο μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

❖ Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως 

αναγράφονται στο πρόγραμμα 

❖ Εισιτήριο κρουαζιέρας στον Ρήνο  

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check 

points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται 

ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

 

 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
 

  

22,,  1166,,  3300//77,,  1177//99,,  11//1100  

  

66,,  1133,,  2200,,  2277//88,,  33//99  

Δίκλινο 745 795 

3ο άτομο έως 12 ετών 545 595 

Μονόκλινο 995 1045 

 

Οι πτήσεις μας 
με 

AEGEAN 

 

1η μέρα Α3 830     ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ  08:15 - 10:15 

 

7η μέρα Α3 833 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 18:30 - 22:15  


