
1η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. 
Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση για 
την ειδυλλιακή πόλη της Κολμάρ, γνωστή για τους 
αμπελώνες, τα κρασιά της, αλλά και τη Μικρή Βενετία, 
την περιοχή όπου γραφικά κανάλια σχηματίζονται από 
τον ποταμό Λάουχ, ο οποίος περνάει μέσα από την πόλη. 
Μια πόλη με μοναδική γοητεία και απαράμιλλη ομορφιά, 
που την κοσμούν Μουσεία, Ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, 
συντριβάνια και υπέροχα κτίσματα του 15ου-16ου αιώνα 
και συμβάλλουν στη μοναδικότητά της. Θα δούμε τους 
Ναούς του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, την 
οικία Πφίστερ, με περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική 
αναγεννησιακή αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, το 
μουσείο-οικία του Φεντερίκ Μπαρτολντί, γλύπτη του 
Αγάλματος της Ελευθερίας της Νέας Υόρκης, το τελωνείο 
και θα διασχίσουμε παραδοσιακά στενά της παλιάς πόλης 
και τη Μικρή Βενετία με εντυπωσιακά κτίρια τοπικής 
αρχιτεκτονικής. Κατά τη διάρκεια της παραμονής 
μας στην πόλη, μην παραλείψετε να δοκιμάσετε ένα 
παραδοσιακό εκλέρ. 

 Συνεχίζουμε για τη σημαντικότερη πόλη της Αλσατίας, 
το Στρασβούργο. Ο τοπικός πληθυσμός αποτελεί ένα 
μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η πόλη 
θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ της σύγχρονης 
Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη στο ξενοδοχείο αργά το 
βράδυ, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE - ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ 
ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης. 
Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής 
προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να 

είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ 
Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που 
διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους 
επαγγελματίες της εποχής, όπως βυρσοδέψες και 
ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των 
κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει 
για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν 
χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα 
ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη 
αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από 
το Γουτεμβέργιο. 

Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε 
την πλατεία του Γουτεμβέργιου με το παλαιό Δημαρχείο, 
τον καθεδρικό ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην 
Ευρώπη με ύψος 142 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι 
Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού Νοτρ Νταμ, το 
Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο Αλσατίας, 
μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η έδρα του 
Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από 
κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος χρόνος. Για 
όσους επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα 
στα κανάλια. 

Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική 
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης 
του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν 
67 φημισμένα κρασοχώρια, σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω 
του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά 
από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο, 
δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις 
αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο 
φημισμένα χωριά το Ρικβίρ και το Εγκισχάϊμ. Στο πρώτο, 
που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς 
οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια 
σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του 

6
ημέρες

4,11/7
15,29/8

Η Αλσατία και ο παραμυθόκοσμος του Μέλανα Δρυμού
Η Αλσατία είναι μια ιδιαίτερα όμορφη περιοχή η οποία εκτείνεται κατά μήκος της δυτικής όχθης του Ρήνου. Κατά την 
αρχαιότητα ανήκε στους Κέλτες. Αργότερα υπήρξε μέρος της Γερμανίας αλλά και της Γαλλίας. Η περιοχή «άλλαξε 
χέρια» αρκετές φορές, ώσπου με το πέρας του Α΄ Παγκόσμιου εντάχθηκε μόνιμα στο κράτος της Γαλλίας. Οι αλλαγές 
αυτές είχαν ως αποτέλεσμα την ανάμειξη των πληθυσμών και τη δημιουργία μιας διαφορετικής νοοτροπίας η οποία 
φαίνεται από την καθημερινότητα των κατοίκων μέχρι την κουλτούρα και την αρχιτεκτονική. 

 Στο ταξίδι αυτό θα επισκεφτούμε υπέροχα μέρη από την πρωτεύουσα της Αλσατίας το Στρασβούργο, τη γερμανική 
πλευρά του Ρήνου, τις παρυφές του παραμυθένιου Μέλανα Δρυμού, μέχρι τη γραφική Χαϊδελβέργη. 

Οι πτήσεις που εξασφαλίσαμε για εσάς είναι ιδανικά επιλεγμένες, με σωστά αεροδρόμια και ωράρια για να αποφύγουμε 
περιττές οδικές μετακινήσεις. Η διαμονή μας γίνεται μόνο σε πολυτελή ξενοδοχεία 4* εντός των πόλεων για να έχετε 
μια ασφαλή και άνετη διαμονή, επιλέγοντας ειδικά για εσάς στο Στρασβούργο το Hilton, της γνωστής αλυσίδας. 
Έμπειρος συνοδός, έμπειρος οδηγός και ένα ειδικά μελετημένο πρόγραμμα για να ζήσετε τις 6 αυτές ημέρες με τον 
καλύτερο δυνατό τρόπο. Εξασφαλίστε τη θέση σας και ετοιμάστε βαλίτσα..

• νέο ανανεωμένο πρόγραμμα 
• ιδανικές πτήσεις με σωστά αεροδρόμια 
• διαμονή στο Στρασβούργο στο Hilton Strasbourg και στη Χαϊδελβέργη στο Leonardo 4*

Στρασβούργο - Κολμάρ - Ρίκβιρ - Εγκισχάϊμ 
Χαϊδελβέργη - Σπάιερ - Νυρεμβέργη

Νέο ανανεωμένο 
πρόγραμμα



στρατηγού Ντε Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του 
χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν 
την τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε 
ένα κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους  δούκες 
της Αλσατίας και θα περπατήσουμε στα μεσαιωνικά 
δρομάκια. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.
στα δωμάτια. Το βράδυ δοκιμάστε την τοπική κουζίνα 
της, που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυθεντικές 
γεύσεις της γερμανικής κουζίνας, με άριστης ποιότητας 
πρώτες ύλες παρασκευής. Δοκιμάστε hachse (χοιρινό 
κότσι), συνδυασμένο με λαχανικά και μια τεράστια 
ποικιλία από σως, σνίτσελ, λουκάνικα, φιλέτα μοσχαριού 
με σάλτσες κρασιού, πατατόσουπες και rump steaks 
(φιλετάκια τρυφερού χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα 
και ολοκληρώστε το μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.
3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ - 
ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε 
ένα υπέροχο ταξίδι στα Γερμανικά εδάφη, που θα μας 
οδηγήσει στον παραμυθένιο κόσμο του Μέλανα Δρυμού, 
περιβάλλον από το οποίο οι αδελφοί Γκριμ εμπνεύστηκαν 
ορισμένα από τα πλέον ευφάνταστα παραμύθια τους. 
Μετά το Φράιμπουργκ και μέσα από μια πανέμορφη 
διαδρομή 30 περίπου χιλιομέτρων φτάνουμε στη λίμνη 
Τίτιζε, όπου η εικόνα θα σας εντυπωσιάσει. Στα νερά της 
Λίμνης καθρεφτίζονται οι γύρω βουνοκορφές, ενώ τα 
δέντρα κατεβαίνουν μέχρι τις όχθες. Αξίζει να ατενίσετε 
την όμορφη θέα καθισμένοι σε κάποιο από τα εστιατόρια 
ή τα καφέ στις όχθες της λίμνης (μην παραλείψετε να 
γευτείτε ένα κομμάτι αυθεντικής τούρτας Black Forest).   

Επόμενος προορισμός μας η φοιτητούπολη του 
Φράιμπουργκ, η πόλη όπου άφησε την τελευταία του 
πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης. 
Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό μεσαιωνικό 
καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία, το Δημαρχείο και 
το παλιό Πανεπιστήμιο. Ελεύθερος χρόνος για περπάτημα 
στα δρομάκια της παλιάς πόλης με τα παραδοσιακά 
κτίρια και φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. 
Επιστρέφοντας στο Στρασβούργο θα περάσουμε και 
από την ευρωπαϊκή συνοικία με τα συγκροτήματα του 
Κοινοβουλίου της Ευρώπης, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 
και το δικαστήριο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, από το 
1998. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης.
4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΕΝ 
ΜΠΑΝΤΕΝ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη φημισμένη αριστοκρατική 
λουτρόπολη, από τις γραφικότερες της Γερμανίας, το 
Μπάντεν Μπάντεν. Οι πηγές του είναι γνωστές για πάνω 
από 2.000 χρόνια και οι σημερινές εγκαταστάσεις θυμίζουν 
έντονα ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ. Θα δούμε το 
Καζίνο με τους κήπους του και θα περπατήσουμε στην 
παλιά πόλη με τα ατμοσφαιρικά κτίρια του προηγούμενου 
αιώνα, μέχρι τις πηγές του Καρακάλλα. Ελεύθερος 
χρόνος. 

Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη, άφιξη στο ξενοδοχείο, 
τακτοποίηση και περιήγηση σε μια από τις ομορφότερες 
και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, που ο Γκαίτε 
έγραψε για αυτήν το 1779 πως υπάρχει κάτι μαγικό, 
το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και έδρα του 
παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το 1386. 
Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο Hauptstrasse, από 
τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από την 
κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα 
του την αψίδα του Καρόλου, το κτίριο του Δημαρχείου, 
τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος, 
καθώς και την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία 

της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα δούμε 
την πλατεία Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του 
συγκροτήματος, από τις αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος, θα 
ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει τις 
όχθες του ποταμού Νέκαρ, με τα αγάλματα της Αθηνάς 
και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα εκλέκτορα του 
Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της. 
Χρόνος ελεύθερος. 

Δοκιμάστε την τοπική κουζίνα, που προσφέρει μια μεγάλη 
ποικιλία από αυθεντικές γεύσεις της γερμανικής κουζίνας. 
Δοκιμάστε hachse (χοιρινό κότσι), συνδυασμένο με 
λαχανικά και μια τεράστια ποικιλία από σως, σνίτσελ, 
λουκάνικα, φιλέτα μοσχαριού με σάλτσες κρασιού, 
πατατόσουπες και rump steaks (φιλετάκια τρυφερού 
χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα και ολοκληρώστε το 
μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.

5η ημέρα: ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ 
- ΚΑΣΤΡΟ - ΜΟΝΟΠΑΤΙ ΦΙΛΟΣΟΦΩΝ - 
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΣΠΑΓΙΕΡ - ΣΠΕΓΙΕΡ ΤΕΚΝΙΚ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και συνέχεια της γνωριμίας 
μας με την πόλη. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Κάστρο 
της πόλης, κτισμένο κατ αρχήν το 12ο αιώνα, που το 
επεξέτεινε ο Ρούπρεχτ Α΄ το 1401 και τον 17ο αιώνα. Η 
πρόσβαση γίνεται με τελεφερίκ και θα δούμε το μουσείο 
του φαρμακείου, το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον 
κόσμο και την υπέροχη θέα σε όλη την περιοχή από 
τη βεράντα. Επιστρέφοντας στον κεντρικό πεζόδρομο 
ελεύθερος χρόνος και όσοι θέλουν ακολουθούν μια 
ξεχωριστή βόλτα στο μονοπάτι των φιλοσόφων μέσα στα 
δέντρα και με απαράμιλλη θέα. 

Το μεσημέρι αναχωρούμε για μια προαιρετική εκδρομή στο 
περίφημο Σπάγιερ. Μια πανέμορφη περιοχή δίπλα στον 
ποταμό Ρήνο, όπου η μικρή πολιτεία κυριαρχείται από το 
διάσημο Αυτοκρατορικό Καθεδρικό Ναό της, έναν από 
τους μεγαλύτερους και σημαντικότερους της Γερμανίας. 
Εδώ υπάρχουν οι τάφοι οκτώ αυτοκρατόρων της Αγίας 
Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και των Γερμανών Μοναρχών. 
Επίσης στο Σπάγιερ υπήρχε το μεσαίωνα μεγάλη εβραϊκή 
κοινότητα και θα δούμε τα ερείπια της Συναγωγής και το 
τελετουργικό λουτρό. Το Μουσείο Σπεγιερ Τεκνικ διαθέτει 
μια μεγάλη συλλογή αεροπλάνων, κλασικά αυτοκίνητα, 
μηχανές, πυροσβεστικές μηχανές, γερμανικό υποβρύχιο 
U9 και ένα ρωσικό αεροσκάφος An-22 που μπορείτε να 
δείτε όχι μόνο από έξω αλλά και από μέσα. Κατά μήκος 
του πεζοδρόμου θα δούμε την παλιά πύλη της πόλης, το 
μπαρόκ Δημαρχείο, το Μουσείο Ιστορίας του Παλατινάτου. 
Επιστροφή στη Χαϊδελβέργη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

Πρόγευμα και ξεκινάμε την τελευταία μας μέρα, με 
επίσκεψη στη μεγαλούπολη της Φρανκφούρτης. Το 
λεωφορείο μας αφήνει στο κέντρο της πόλης, κοντά 
στο Δημαρχείο με την εντυπωσιακή πρόσοψη, την 
πλατεία που είναι περιτριγυρισμένη από κτίρια τοπικής 
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής, τον Καθεδρικό Ναό. Θα 
περπατήσουμε δίπλα στο ποτάμι και θα κατευθυνθούμε 
προς τον πολύβουο κεντρικό πεζόδρομο με τα 
πολυκαταστήματα, τα καφέ και τα εστιατόρια, μέχρι το 
κτίριο της Όπερας. Χαρακτηριστικό της πόλης είναι ότι 
διαθέτει 17 ουρανοξύστες ύψους από 150 έως 337μέτρα, 
που ξεκίνησαν να χτίζονται από το 1984, ένας εκ των 
οποίων είναι επισκέψιμος. Μετά από τον ελεύθερο χρόνο 
μας, αναχώρηση για το αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής μας.



Περιλαμβάνονται:
• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις 
• Αποσκευές : 1 μικρή χειραποσκευή (40x20x25cm) + 1 

χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο
• διαμονή για 5 διαν/σεις στα ξενοδοχεία HILTON STRAS-

BOURG και LEONARDO HEIDELBERG 4*
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο 

σύμφωνα με το πρόγραμμα  
• συνοδός εκδρομής 
• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
• Εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων 

και προαιρετικές εκδρομές 

Αναχ. Ξενοδοχείο /Τοποθεσία
Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ. Αερ. Εταιρία

4/7
11/7
15/8
29/8

Στρασβούργο:
HILTON STRASBOURG 

4*

Χαιδελβέργη:
 LEONARDO 4*

525 295 710

EASY JET 
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

 16.30 - 18.00

RYANAIR
ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

18.15 - 21.45

+ Σύνολο Φόρων 145€


