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Δημιουργήστε το ομορφότερο σκηνικό στο Κολμάρ ή στο 
Παλάτι της Χαϊδελβέργης και απογειώσετε τα Insta Story σας!

STORY PLACE

Αλσατία - Χαϊδελβέργη - Στρασβούργο
Ο Δρόμος του Κρασιού

6
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα
ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΕΜΙΓΚΕΝ, ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ, ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ>, 
έλεγχος και απευθείας πτήση για το Δυτικό Μόναχο, το Μέμινγκεν. 
Άφιξη, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει 
το συγκεκριμένο ταξίδι πολλές φορές και γνωρίζει τα μέρη, τις 
τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων. Αναχωρούμε 
για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Οι θερμές πηγές στο 
Μπάντεν ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν 
πόλο έλξης για την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. 
Αριστοκρατικοί περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, 
αυτοκρατορικά λουτρά σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. 
Συνεχίζουμε για το Μανχάιμ, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του 
κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη. Θα δούμε την Όπερα, το δημοτικό 
πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο 
αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν 
πανεπιστημιακές σχολές. Τελειώνοντας, μετάβαση στην πανέμορφη 
πόλη της Χαϊδελβέργης. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια.
2η ΗΜΕΡΑ
ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις 
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, τη Χαϊδελβέργη, η οποία 
υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το 
παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. Ξεκινάμε 
την περιήγησή μας όπου θα δούμε το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές 
του βουνού Konigstuhl και την οδό των φιλοσόφων, από την οποία 
μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της πόλης. Ο κεντρικός 
δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, εκεί βρίσκεται και το 
πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης "Zum Ritter" το οποίο λειτουργεί 
από το 1592.  Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική 
γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - 
σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Το βράδυ μην 
παραλείψετε να δοκιμάσετε παραδοσιακή μπύρα σε μια από 
τιςμπυραρίες της πόλης.
3η ΗΜΕΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΑ ΚΑΝΑΛΙΑ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Αλσατία, ίσως την πιο όμορφη και 
γραφική περιοχή της Ευρώπης! Αυτό που την κάνει να ξεχωρίζει 
είναι η ιδιαίτερη αρχιτεκτονική των κτιρίων της, που φιγουράρουν 
όλο και πιο συχνά στα ινσταγκραμικά προφίλ των travel bloggers. 
Φθάνουμε στην πιο σημαντική πόλη της, το Στρασβούργο. Η πόλη 
θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξύ σύγχρονης Γαλλίας και 
Γερμανίας.  Θα δούμε την πλατεία της παλιάς πόλης με το 
Καθεδρικό ναό και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για φωτογραφίες με 
φόντο τις περίτεχνες γέφυρες. Για όσους επιθυμούν προτείνουμε 
μια ονειρεμένη κρουαζιέρα στα κανάλια. Δεν θα παραλείψουμε να 
πάρουμε υπέροχα τοπικά σουβενίρ και πολύχρωμα είδη λαϊκής 
τέχνης. Τελειώνοντας μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτιά μας.
4η ΗΜΕΡΑ
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε με περιήγηση στην πρωτεύουσα του νομού 
του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο. Μοναδική στη γραφικότητα της 

περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να 
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ Περώ Ο 
προτεσταντισμός είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο 
αποτυπώνεται και στη στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της 
γειτονικής Γερμανίας. Θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα 
υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα και το 
εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν. Το μεσημέρι σας έχουμε μια υπέροχη 
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του 
Στρασβούργου, και σε μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 
φημισμένα κρασοχώρια τα οποία βρίσκονται 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 Ρεκβίρ και το 
Εγκισχαιμ. Στο Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα 
κτισμένο από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι 
γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό 
δρόμο του στρατηγού Ντε Γκολ, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να 
έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.
5η ΗΜΕΡΑ
ΚΟΛΜΑΡ, ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι 
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι 
μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά 
συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει 
την πόλη. Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, 
τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα 
θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης 
αποτελούμενο από παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το 
στολίδι της Βόρειας Ιταλίας, και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που 
διαθέτει μια από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Μην 
παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό εκλέρ σε μια από τις 
χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη Γερμανία και την 
πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της Βάδης 
Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη που 
άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας 
Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό 
μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στην πλατεία. Ελεύθερος χρόνος για 
φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Επιστρέφοντας στο 
Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το 
κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998.
6Η ΗΜΕΡΑ
ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ, ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την πιο 
βιομηχανοποιημένη πόλη της χώρας. Σημείο αναφοράς της, ο 
ποταμός Ρήνος, που πηγάζει από τις Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει 
βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα 
μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz και ο καθεδρικός ναός ο 
οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων. Τελειώνοντας, μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις 
καλύτερες εντυπώσεις.

Απευθείας πτήσεις της Ryan Air &
Easy Jetμε ιδανικά ωράρια και 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*
Λεωφορεία για την εκτέλεση του
προγράμματος, εξασφαλίζοντας 
τις καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Αρχηγός/Συνοδός, μόνιμος 
κάτοικος, γνώστης του προορισμού
Ολοκληρωμένο πρόγραμμα ξεναγήσεων,
χωρίς κρυφές εκπλήξεις
Εκδρομή στο Κολμάρ
Εκδρομή στο Φράιμπουργκ
Αναλύτικη ενημέρωση για ότι πρέπει
να γνωρίζετε για το ταξίδι

Your mentor ensures




