Πανόραμα Δυτικής Γερμανίας
Αεροπορικώς 6 ημέρες

1η Ημέρα: Πτήση για Ντίσελντορφ – Ξενάγηση πόλης – Κολωνία.
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και πτήση για το Ντίσελντορφ. Αμέσως μετά την άφιξή
μας θα γνωρίσουμε τη θαυμάσια αυτή πόλη αρχίζοντας από την μεγάλη γέφυρα επί του Ρήνου
ποταμού, την περιοχή του λιμανιού εδώ που δεσπόζει ο Πύργος των Τηλεπικοινωνιών στα 240,5
μέτρα ύψος καθώς και τα περίφημα επικλινή κτίρια που σχεδίασε ο διάσημος αρχιτέκτονας Frank
Gehry. Ακολουθεί η παλιά πόλη (Altstadt) με τα σπουδαία ιστορικά της κτίρια και τα δεκάδες
εστιατόρια και καφέ. Τέλος η διάσημη οδός Koningshalle ή σκέτα Κο, όπως την αποκαλούν οι
κάτοικοι της πόλης, που εκτείνεται κατά μήκος του παραπόταμου του Ρήνου, Ντίσελ ο οποίος
έδωσε και το όνομα στην πόλη, γεμάτη με τις σικ μπουτίκ των σχεδιαστών της γερμανικής
Μέκκας της μόδας και φυσικά τα σικ καφέ και μπαρ, θα κλείσουμε με τον καλύτερο τρόπο την
γνωριμία μας με την υπέροχη αυτή πόλη. Στη συνέχεια αναχώρηση για Κολωνία και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα μπορείτε να επισκεφτείτε με τη συνοδεία του αρχηγού μας τη
παλιά πόλη με τα δεκάδες εστιατόρια και καφέ για να δειπνήσετε και να ζήσετε το ατμοσφαιρικό
ιστορικό κέντρο.
2η Ημέρα: Κολωνία - Άαχεν - Κολωνία.
Πρωινό και θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή στην Κολωνία. Είναι η τέταρτη μεγαλύτερη πόλη της
Γερμανίας με ιδιαίτερα γραφική & ζωντανή παλιά πόλη, με τις πλατείες, τους πεζόδρομους & τα
παραδοσιακά χρωματιστά σπίτια. Θα δούμε το Σύμβολο & ένα από τα σημαντικότερα αξιοθέατα
της πόλης τον Καθεδρικό ναό, το μουσείο σοκολάτας με όψη καραβιού και ιστορία για τη
παρασκευή της λαχταριστής αυτής λιχουδιάς. Ολοκληρώνουμε τη περιήγηση μας με τη
σιδηροδρομική γέφυρα της πόλης. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Άαχεν. Άφιξη και θα
ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Άαχεν, το δημαρχείο που
χτίστηκε τον 14ου αιώνα, την Μητρόπολη, τα Ιαματικά Λουτρά «Καρόλους Τέρμεν». Στο τέλος
ελεύθερη ώρα στο ιστορικό κέντρο του Άαχεν για καφέ. Επιστρέφοντας στην Κολωνία θα έχουμε
την ευκαιρία να επισκεφθούμε τις έξι συνολικά υπαίθριες αγορές που απλώνονται σε όλη τη πόλη.

Χρόνος ελεύθερος για γεύμα πρίν την επιστροφή μας στο ξενοδοχείο. Το βράδυ προαιρετικό
Χριστουγεννιάτικο Δείπνο.
3η Ημέρα: Βόννη - Κόπλενζ - Χαϊδελβέργη.
Πρωινό και μεταφορά στη Βόννη. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας με τα ιστορικά μνημεία,
έργα τέχνης που μπορεί να θαυμάσει κανείς σε διάφορα σημεία του Μουσειακού Μιλίου της
Βόννης, θα δούμε τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και το σπίτι του μεγάλου μουσουργού
Μπετόβεν. Χρόνος ελεύθερος και για όσους επιθυμούν (προαιρετικά) αναχώρηση για το Κόπλενζ,
μία από τις πιο όμορφες και παλιές πόλεις της Γερμανίας. Τρανές αποδείξεις για την ιστορία της
πόλης που μετρά πάνω από 2.000 χρόνια ζωής, είναι οι εκκλησίες, τα ανάκτορα, οι αλλοτινές
αυλές των ευγενών και οι υπέροχες αστικές κατοικίες. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα
δούμε το μνημείο-σύμβολο της Γερμανικής ενότητας του Βίλχελμ Κάιζερ, τον καθεδρικό ναό του
Άγιου Κάστορα και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στα μαγαζάκια με τα σουβενίρ και τα εστιατόρια.
Τέλος θα πάρουμε το τελεφερίκ πάνω από τον ποταμό Koblenz και θα ανέβουμε στο
οχυρό Ehrenbreitstein. Χτίστηκε από δυνάμεις της Πρωσίας στις αρχές του 19ου αιώνα για να
αποφευχθούν οι επαναλαμβανόμενες επιθέσεις των Γάλλων. Είναι ένα υπέροχο μέρος από το
οποίο μπορεί κανείς να θαυμάσει την κοιλάδα και το άγαλμα του αυτοκράτορα Wilhelm I.
Χρόνος ελεύθερoς για γεύμα και στη συνέχεια μετάβαση στην εκπληκτική Χαϊδελβέργη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας και επίσκεψη στο ιστορικό κέντρο της πόλης συνοδεία του
αρχηγού μας.
4η Ημέρα: Χαϊδελβέργη – Ξενάγηση πόλης.
Πρωινό και ξενάγηση στη γραφική Χαϊδελβέργη, την πόλη που μοιάζει σαν να είναι βγαλμένη
από μεσαιωνικό παραμύθι των αδελφών Γκριμ. Θα επισκεφθούμε το κάστρο Schloss, στην πλαγιά
του λόφου Koenigsstuhl, για να δούμε τον Πύργο των Μαγισσών, τις «φυλακές των φοιτητών»
και το μεγαλύτερο βαρέλι κρασιού στον κόσμο! Η βόλτα μας συνεχίζεται στην Παλιά Πόλη με τα
καφέ, τα μπαρόκ κτήρια και τα δαιδαλώδη καλντερίμια, τα γεμάτα από τους φοιτητές που δίνουν
ζωή σ' αυτή την πόλη. Ακολουθεί ο «δρόμος των φιλοσόφων» (Philosophenweg), ένα υπέροχο
μονοπάτι που ξεκινά από την πόλη και διασχίζοντας τη γέφυρα Karl-Theodor καταλήγει στην
απέναντι όχθη του ποταμού, απ' όπου η θέα στην πόλη, τον ποταμό και το Κάστρο κόβει την
ανάσα. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα και καφέ στον πεζόδρομο της πόλης. Στη συνέχεια όσοι
επιθυμούν μπορούν να κάνουν δίωρη κρουαζιέρα για να απολαύσουν την εκπληκτική θέα στο
κάστρο και στα γραφικά και συνάμα πανέμορφα κτίρια και στις δύο όχθες του ποταμιού. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
5η Ημέρα: Χαϊλδεβέργη - Τριέρ - Μάνχαιμ.
Πρωινό. Στην σημερινή μας ημέρα θα ακολουθήσουμε τον δρόμο του κρασιού της Ρηνανίας.
Πρώτη μας στάση η πόλη Trier που απλώνεται στις όχθες του ποταμού Μοζέλλα, σε μια κοιλάδα
ανάμεσα σε χαμηλούς, σκεπασμένους με αμπέλια λόφους. Είναι γνωστή για τα καλοδιατηρημένα
ρωμαϊκά και μεσαιωνικά κτίρια . Θα δούμε τα οικοδομήματα που κατασκεύασε ο Μέγας
Κωνσταντίνος, (πόρτα Νίγκρα, Βασιλική, αρχαιολογικό μουσείο, κ.α.). Επίσης θα επισκεφθούμε
το σπίτι του Καρλ Μαρξ. Χρόνος για γεύμα και στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το Μανχαίμ. Είναι
η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και αναφέρεται για πρώτη φορά
σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα
ανακατασκευάστηκε αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα,
το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το 19ο αιώνα. Θα μας
εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν πανεπιστημιακές σχολές. Χρόνος για
καφέ και επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
6η Ημέρα: Χαϊδελβέργη – Πτήση επιστροφής.
Πρωινό και αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης .Επιβίβαση στο αεροσκάφος και
πτήση επιστροφής.
Σημείωση: Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τα
προτόκολλα αντιμετώπισης του COVID-19 την περίοδο της εκδρομής.

Προσοχή: H εταιρεία μας , σε αυτό το ταξίδι, δεν δέχεται μη εμβολιασμένους ενήλικες
ταξιδιώτες.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή με την Aegean
Μία χειραποσκευή 8 kg και μία αποσκευή 23 kg ανά άτομο.
Tέσσερις (5) διανυκτερεύσεις στα ξενοδοχεία της επιλογής σας όπως αναφέρονται στον
αναλυτικό μας τιμοκατάλογο.
Πρωινό στον χώρο του ξενοδοχείου καθημερινά ( στις επιλογές ξενοδοχείων με πρωινό)
Ασφάλεια αστικής ευθύνης .
ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται
Φόρος διαμονής στα ξενοδοχεία, τα οποία πληρώνονται απευθείας από εσάς στο ξενοδοχείο.
Φόροι αεροδρομίου 145€
Kόστος επιπλέον αποσκευής 20 kgs - 80,00 €
Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά
Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα, θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται.
Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο
Ασφάλεια ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και επείγουσας αερομεταφοράς 5€
Ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδίου λόγω ασθένειας COVID19 ( επιστροφή όλου του
ποσού της εκδρομής) 10 €
Ειδική Ασφάλεια από την νόσο Covid-19
Η εταιρεία μας έχει ετοιμάσει ένα πακέτο ασφάλισης ειδικά για την περίοδο των εορτών με
σκοπό να σας προστατέψει από τον Covid-19 και τις επιπτώσεις που μπορεί να έχει στο
ταξίδι σας.
Σας παροτρύνουμε να κλείσετε την ασφάλειά σας μαζί με την δήλωση συμμετοχής σας στην
εκδρομή. Η ασφάλεια που σας προτείνουμε σας καλύπτει εκτός των άλλων και με τα
ακόλουθα:


Με πλήρη επιστροφή των χρημάτων σας , εάν νοσήσετε πριν την ημέρα αναχώρησης




Σε περίπτωση που αρρωστήσετε από Covid-19 , σας καλύπτει τα έξοδα νοσηλείας,
διαμονής και του κόστους επιστροφής πίσω στη πόλη μας .
Τιμή ασφάλειας κατά άτομο: 15€

Χρήσιμες Πληροφορίες και Παρατηρήσεις :
















Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το
ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην ξεχάσετε πρίν αναχωρήσετε από το σπίτι σας, να ελέγξετε ότι έχετε πάρει μαζί σας ,
όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το ταξίδι σας ( διαβατήριο / ταυτότητα ,
πιστοποιητικά εμβολιασμού , ενημερωτικό εκδρομής κ.λ.π )
Σας προτείνουμε να επιλέγετε σύμφωνα με τις ανάγκες σας και να υπολογίζετε ότι όσο
πιο κοντά στο κέντρο βρίσκεται το ξενοδοχείο τόσο ακριβότερο είναι . Θα πρέπει λοιπόν
να υπολογίσετε το κόστος μετακίνησης εάν θα έχετε σε μετακινήσεις εκτός
προγράμματος εκδρομής
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις, είτε
δεδομένα ,καθώς το κόστος είναι υπερβολικά μεγάλο κατά τη διέλευση από Σκόπια και
Σερβία. Συμβουλευτείτε τους παρόχους σας (Comsote,Vodafone,κτλ). Μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIΒER για δωρεάν κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες Mastercard και Visa. Για
προμήθειες τραπεζών συμβουλευτείτε την τράπεζα σας.
Ο χρόνος μετάβασης από πόλη σε πόλη είναι πάντα σχετικώς και εξαρτάται από τις
καιρικές συνθήκες ,την κίνηση στο δρόμο και τις καθυστερήσεις στα σύνορα
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους, η τιμή αναφέρεται και στα δύο.
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας
προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να
διευκολύνεται η εκτέλεση του προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων
Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούν απλώς μια
πρόταση και δεν είστε υποχρεωμένοι να συμμετέχετε. Απαιτείται ελάχιστος αριθμός
συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους.
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις (βάσει σχετικής νομοθεσίας για τα ωράρια
των οδηγών) σε τακτά διαστήματα (ανά 2 μιση ώρες περίπου) για καφέ, φαγητό και
τουαλέτα. Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα καθώς και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητά τους δεν είναι πάντα η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50
λεπτά από τις καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο, καθώς δεν
είναι δυνατή η απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία
μολύνσεων.
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που
επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα. Το γραφείο λειτουργεί μόνο
συμβουλευτικά

