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  ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΠΟΣΝΣΑΜ   
5 ημζρεσ 

Δώρο η εκδρομή στη Δρζσδη 

Aναχώρηςη :     24  Δεκεμβρίου ’19   

1η μζρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ (ξενάγηςη πόλησ )  

υγκζντρωςθ νωρίσ το πρωί ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το Βερολίνο. Με τθν άφιξθ μασ κα κάνουμε τθν 

ξενάγθςθ τθσ πόλθσ όπου μζςα από τθν αρμονικι ςυνφπαρξθ τθσ ιςτορικισ και τθσ μοντζρνασ αρχιτεκτονικισ 

κα εκτυλίςςονται οι ιςτορικζσ ςτιγμζσ, που ςφράγιςαν τθν τωρινι εικόνα του ςφγχρονου Βερολίνου. Από τθ 

πφλθ του Βρανδεμβοφργου ζωσ τθ λεωφόρο Καρλ Μαρξ  εναλλάςςονται τα μνθμεία τθσ βαςιλικισ εποχισ με 

τα κτίρια του ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ από το κομμουνιςτικό παρελκόν τθσ πόλθσ ενϊ κοντά ςτο πζραςμα 

του Σςεκ πόϊντ Σςάρλυ τα απομεινάρια του τείχουσ ςασ μεταφζρουν ςτα γεγονότα του ψυχροφ πολζμου. 

Διαςχίηοντασ τθν επιβλθτικι λεωφόρο τθσ 17θσ Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο τθσ πόλθσ, το 

Σιεργκάρτεν. τθ βόρεια πλευρά του εδρεφει από το 2000 το ςθμερινό κυβερνθτικό τετράγωνο τθσ 

Γερμανικισ Ομοςπονδίασ με το ιςτορικό Ράϊχςτακ. τθ νότια πλευρά του πάρκου είναι καμμζνο το ναηιςτικό 

κεφάλαιο τθσ ιςτορίασ του Βερολίνου  κοντά ςτθν υπερςφγχρονθ Πλατεία Ποτςντάμερ και τθ Φιλαρμονικι, 

περιοχι που αξίηει να επιςκεφκείτε ςτον ελεφκερο χρόνο ςασ. Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 

μασ. Διανυκτζρευςθ.  

2η μζρα:    ΒΕΡΟΛΙΝΟ  - ΔΡΕΔΗ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και  μία ολοιμερθ εκδρομι ςτθν πιο  γοθτευτικι πρωτεφουςα τθσ αξονίασ, τθ 

Δρζςδθ,  που είναι χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ζλβα. Θ πόλθ, που καταςτράφθκε ολοςχερϊσ από τον 

βομβαρδιςμό των βρετανικϊν και αμερικανικϊν αεροςκαφϊν κατά τον Βϋ Παγκόςμιο Πόλεμο, αναγεννικθκε 

και απζκτθςε ξανά τθν παλιά τθσ αίγλθ μαγεφοντασ τουσ επιςκζπτεσ τθσ. Θα   δοφμε μεταξφ άλλων τθν 
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Όπερα τθσ αξονίασ, το μπαρόκ Σςβίνγκερ, το περίφθμο ςγκράφιτο Φίρςτεντςουνγκ (παρζλαςθ δουκϊν), τθ 

γιγαντιαία Φράουενκιρχε, τον Κακεδρικό Ναό (Χόφκιρχε), το Δθμαρχείο. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο 

ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ.  

3η μζρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ -   ΠΟΣΝΣΑΜ - ΜΟΤΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΤ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για το Πότςνταμ, γνωςτό για το περίφθμο ανάκτορο  ανςουςί, που 

ζκτιςε ο Φρειδερίκοσ ο Μζγασ και ζχει ανακθρυχκεί από τθν Unesco, Μνθμείο Παγκόςμιασ Πολιτιςτικισ 

Κλθρονομιάσ. Θα κάνουμε τθν  πανοραμικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ και κα ζχουμε τθν ευκαιρία να 

περιπλανθκοφμε ςτα γραφικά ςτενά ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο Βερολίνο και 

προαιρετικι επίςκεψθ ςτο περίφθμο Μουςείο τθσ Περγάμου, όπου φυλάςςονται Αιγυπτιακά και ελλθνιςτικά 

μνθμεία με το μοναδικό βωμό του Δία, τθν  πφλθ τθσ κεάσ Ιςτάρ από τθ Βαβυλϊνα και τθν  πφλθ τθσ αγοράσ 

τθσ Μιλιτου. (Θ ελλθνικι πτζρυγα λόγω ανακαίνιςθσ προσ το παρόν είναι κλειςτι). Επιςτροφι ςτο 

ξενοδοχείο μασ και απόγευμα ελεφκερο.  Διανυκτζρευςθ.  

4η μζρα:  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  (Ημζρα  ελεφθερη)       

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Θμζρα ελεφκερθ, να επιςκεφτείτε  το περίφθμο   ηωολογικό κιπο του Βερολίνου που 

φιλοξενείται ςε ζνα κομμάτι του τεράςτιου πάρκου Σίεργκαρτεν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ και άνοιξε τισ πφλεσ 

του το 1844. Απλϊνεται ςε ζναν τεράςτιο εξωτερικό χϊρο με οριςμζνουσ κλειςτοφσ που χρθςιμοποιοφνται 

για τα πτθνά, τισ μαϊμοφδεσ, τουσ γορίλεσ κλπ και πραγματικά αξίηει να ξοδζψετε πολλζσ ϊρεσ  ςτο πάρκο 

αυτό. Σα μικρά παιδιά κα ξετρελακοφν ςτο Ηωολογικό Κιπο αλλά και οι μεγαλφτεροι κα τον απολαφςουν. 

Μπορείτε επίςθσ να επιςκεφτείτε το πφργο τθσ τθλεόραςθσ που είναι μία από τισ μεγαλφτερεσ καταςκευζσ 

ςτθν Ευρϊπθ με τθν κεραία του να φτάνει τα 365μ.. Χτίςτθκε το 1969 και ςτθ ςφαίρα διακζτει ζνα 

περιςτρεφόμενο εςτιατόριο ςε φψοσ 207μ., ενϊ δφο ακόμθ μνθμεία προςτζκθκαν ςτθν πλατεία, το ρολόι τθσ 

διεκνοφσ ϊρασ και το ςιντριβάνι τθσ διεκνοφσ φιλίασ. Διανυκτζρευςθ. 

5η μζρα:  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  – ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και χρόνοσ ελεφκεροσ μζχρι τθν ϊρα που κα μεταφερκοφμε ςτο  αεροδρόμιο για τθν  

πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ.  

                                                   Pestana Berlin Tiergarten 4*  

Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο                                           495 €                                                                                                     

Σιμή ςε μονόκλινο                                                         675 €    

Παιδικό ( μζχρι 12 ετών )                                             415 €    

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοσ καυςίμων             175 € 

& check points         
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     Intercontinental 5*  

Σιμή κατ άτομο ςε δίκλινο                                            595 €                                                                                                     

Σιμή ςε μονόκλινο                                                           795 €    

Παιδικό ( μζχρι 12 ετών )                                               350 €    

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοσ καυςίμων               175€ 

& check points         

 

ημείωςη: Οι παιδικζσ τιμζσ είναι για παιδιά μζχρι 12 ετών με  διαμονή ςτο ίδιο  δωμάτιο  με 2 ενήλικεσ.  

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Βερολίνο – Ακινα με τθν Aegean Airlines. 

 Διαμονι ςε ξενοδοχείο τθσ επιλογι ςασ.  

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 

 Σοπικόσ ελλθνόφωνοσ ξεναγόσ ςτο Βερολίνο τθν πρϊτθ μζρα τθσ ξενάγθςθσ.  

 Ζμπειρο Αρχθγό – υνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Π.Α 

 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά  

 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά  
 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυςίμων  

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται,  ότι ρθτά αναφζρεται ςαν 
προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
 

Πτήςεισ   

24 Δεκεμβρίου’19  Α3  820   Ακινα – Βερολίνο     08.55   10.50 

28 Δεκεμβρίου’19  A3  821   Βερολίνο – Ακινα     11.40   15.25 

 

 ημειώςεισ:  

Οι ξεναγήςεισ, εκδρομζσ, περιηγήςεισ είναι ενδεικτικζσ και δφναται να αλλάξει η ςειρά που θα 

πραγματοποιηθοφν.   
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