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 ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΓΕΡΜΑΝΙΑ  

7 ημέρες 

 

Φρανκφοφρτθ, Μαγδεμβοφργο, Βερολίνο, Δρζςδθ, Νυρεμβζργθ, Μόναχο. 

Αναχώρηςη  :      28 Δεκεμβρίου ΄19  

1η μζρα:    ΑΘΗΝΑ   – ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΜΑΓΔΕΜΒΟΤΡΓΟ  - ΒΕΡΟΛΙΝΟ   

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθ δυναμικι  αλλά και μεγαλοπρεπι  πόλθ τθσ  Φρανκφοφρτθσ  

τθ πόλθ των μεγάλων αντικζςεων. Από τθ μία οι υπερςφχρονοι γυάλινοι  ουρανοξφςτεσ  με τα  πανίςχυρα 

τραπεηικά ιδρφματα και  από τθν άλλθ, θ γενζτειρα του Γκαίτε με το όμορφο μεςαιωνικό κζντρο, τθ μποζμικθ 

ςυνοικία άχηενχάουηεν  με τα   δαιδαλϊδθ ςοκάκια αλλά  και  θ πόλθ των  μουςείων, των εντυπωςιακϊν 

πάρκων και τθσ πολυπολιτιςμικισ ςυνφπαρξθσ πολλϊν εκνικοτιτων. Αναχϊρθςθ για το μεςαιωνικό 

Μαγδεμβοφργο, μία από τισ παλαιότερεσ πόλθσ τθσ Γερμανίασ, χτιςμζνο ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Ζλβα, με 

κορυφαίο αξιοκζατο τθν υδάτινθ γζφυρα.  Άφιξθ νωρίσ το απόγευμα ςτο Βερολίνο, μεταφορά και 

τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ.  

2η μζρα:  ΒΕΡΟΛΙΝΟ ( ξενάγηςη πόλησ)   

Μετά το πρόγευμα κα επιςκεφκοφμε το Μουςείο τθσ Περγάμου, που χρωςτά το όνομά του ςτον περίφθμο 

Βωμό τθσ Περγάμου, ο οποίοσ δεςπόηει ςτθν κεντρικι αίκουςα, και φιλοξενεί μία από τισ διαςθμότερεσ 

ςυλλογζσ αρχαιοτιτων ςτθν Ευρϊπθ. Ακολουκεί ξενάγθςθ τθσ πόλθσ κατά τθ διάρκεια τθσ οποίασ κα 

εκτυλιχτεί θ ιςτορία τθσ που ςφράγιςε τθν εικόνα του ςφγχρονου Βερολίνου και τθν ιςτορία τθσ Ευρϊπθσ. 

Από τθν Πφλθ του Βρανδεμβοφργου και τθ λεωφόρο Οφντερ ντεν Λίντεν ζωσ τθ λεωφόρο Καρλ Μαρξ και τθν 

Ποτςντάμερ Πλατσ με τουσ εντυπωςιακοφσ ουρανοξφςτεσ εναλλάςςονται τα μνθμεία τθσ αυτοκρατορικισ 

εποχισ με τα κτιρια του ςοςιαλιςτικοφ ρεαλιςμοφ, ενϊ κοντά ςτο πζραςμα του Σςεκ Πόιντ «Σςάρλι» τα 

απομεινάρια του Σείχουσ κα μασ μεταφζρουν νοερά ςτθν εποχι του Ψυχροφ Πολζμου. Διαςχίηοντασ τθν 

επιβλθτικι λεωφόρο τθσ 17θσ Ιουνίου κα απολαφςετε το κεντρικό πάρκο τθσ πόλθσ, το Σίεργκαρτεν, ςτθ 
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βόρεια πλευρά του οποίου βρίςκεται το Γερμανικό Κοινοβοφλιο, το Ομοςπονδιακό υμβοφλιο, θ Καγκελαρία, 

θ Βουλι και πολλζσ πρεςβείεσ. Επιςτροφι το μεςθμζρι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. 

Διανυκτζρευςθ 

 

3η μζρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ. Σο Βερολίνο είναι γνωςτό για τα πολλά και ςθμαντικά μουςεία 

του. ασ προτείνουμε να  επιςκεφκείτε το Μουςείο φγχρονθσ Σζχνθσ, ζνα από τα πιο ςφγχρονα μουςεία του 

κόςμου, που ςτεγάηεται ςε ζνα νζο-αναγεννθςιακό  

κτίριο και χρονολογείται από το 1847, παλαιότερα ιταν ο ςιδθροδρομικόσ ςτακμόσ. Μθν παραλείψετε να 

επιςκεφκείτε το περίφθμο το Σείχοσ του Βερολίνου  ι αλλιϊσ το «Σείχοσ του Αίςχοσ», ςυγκλονιςτικό 

ςφμβολο του Ψυχροφ πολζμου  που χϊριηε τθ Γερμανία ςτα δφο για 28 ολόκλθρα χρόνια (1961-1989). Δικι 

μασ πρόταςθ να κάνετε μία προαιρετικι εκδρομι ςτο κοντινό 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 ξενοδοχείο 

μασ και απόγευμα ελεφκερο.  Διανυκτζρευςθ.  

 

4η μζρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ -  ΔΡΕΔΗ    

 Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν πανζμορφθ  Δρζςδθ που είναι θ πιο μπαρόκ πόλθ τθσ 

Γερμανίασ,  μία πόλθ – υπαίκριο μουςείο, με τα εξαίςια κτίςματα, που τθσ χάριςαν προπολεμικά τον τίτλο 

τθσ "Φλωρεντίασ του βορρά" και που, τότε, ιταν πολφ περιςςότερα. τθν  περιιγθςθ μασ κα καυμάςουμε το 

Σςβίγκερ, τμιμα των ανακτόρων του βαςιλιά τθσ αξονίασ, με τθν  πρόςοψθ του αναγεννθςιακοφ 

Ρεηιντζντςλοσ, το Δθμαρχείο, και τθν περίφθμθ εκκλθςία Φράουενκιρχε. Σο απόγευμα  μεταφορά και 

τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

5η μζρα: ΔΡΕΔΗ  - ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για τθν  Νυρεμβζργθ τθν πόλθ που ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθ νεότερθ 

ιςτορία τθσ Γερμανίασ, αφοφ ςε αυτιν γίνονταν τα ςυνζδρια του Ναηιςτικοφ Κόμματοσ, κεςπίςτθκαν οι 

περίφθμοι ρατςιςτικοί «Νόμοι τθσ Νυρεμβζργθσ» και πραγματοποιικθκε θ δίκθ για τα ναηιςτικά εγκλιματα 

πολζμου. τθν περιιγθςθ τθσ παλιάσ πόλθσ κα δοφμε το ιςτορικό τθσ κζντρο με τισ νεογοτκικζσ εκκλθςίεσ και 

τα μεςαιωνικά κτιρια, τισ γραφικζσ πλατείεσ και τα ςιντριβάνια και κα επιςκεφκοφμε το κτιριο ςτο οποίο 

ζγινε θ περίφθμθ «Δίκθ τθσ Νυρεμβζργθσ». Χρόνοσ ελεφκεροσ.  Άφιξθ το απόγευμα ςτο Μόναχο, πόλθ τθσ 

Ομοςπονδιακισ Δθμοκρατίασ τθσ Γερμανίασ και πρωτεφουςα του oμόςπονδου κράτουσ τθσ Βαυαρίασ. Είναι 

χτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του Κηαρ, ενόσ από τουσ μεγαλφτερουσ παραποτάμουσ του επάνω ρου του Δοφναβθ. 

Μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο. Διανυκτζρευςθ. 

6η μζρα   ΜΟΝΑΧΟ      

Μετά το πρόγευμα κα ξεκινιςουμε τθν πρωινι μασ περιιγθςθ από τθν κεντρικι πλατεία Μαριενπλάτσ με το 

Παλαιό Δθμαρχείο, το επιβλθτικό Νζο Δθμαρχείο με τισ 43 καμπάνεσ και τον κίονα τθσ Παναγίασ, με το χρυςό 

άγαλμα.  Θα ςυνεχίςουμε με τθν εκκλθςία του Αγίου Πζτρου, που είναι και θ παλαιότερθ εκκλθςία του 
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Μονάχου. Ακολουκεί θ Σεατινερςτράςςε  ο περίφθμοσ πεηόδρομοσ με καταςτιματα και το νεοκλαςικοφ 

ρυκμοφ κτίριο τθσ Όπερασ του Μονάχου. Από  εδϊ ξεκινά θ Μαξιμίλιανςτραςε, θ ακριβότερθ οδόσ τθσ πόλθσ 

με καταςτιματα, γκαλερί ζργων τζχνθσ, καφζ και εςτιατόρια και κα ςυνεχίςουμε με τθ Χοφμπροιχάουσ, μια 

από τισ γνωςτότερεσ μπυραρίεσ του Μονάχου. Σελειϊνουμε τθν ξενάγθςθ ςτθν πλατεία Μαριενπλάτσ απ’ 

όπου ξεκινιςαμε. Σο υπόλοιπο τθσ θμζρασ είναι ελεφκερο για να απολαφςετε τον περίπατο ςασ ςτο ιςτορικό 

κζντρο τθσ πόλθσ. Διανυκτζρευςθ. 

7η μζρα: ΜΟΝΑΧΟ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθν  πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ.   

‘Αφιξθ ςτθν Ακινα νωρίσ το απόγευμα. 

 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                                             625€ 

Σιμή  ςε μονόκλινο                                                           845€ 

Παιδική τιμή (μζχρι 12 ετών)                                         545€            

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοσ καυςίμων                 175€ 

& check points         

  

  Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Μόναχο &  – Φρανκφοφρτθ – Ακινα   με τθν Lufthansa. 

 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και  μετακινιςεισ ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία, Four points by Sheraton Munich Center 4*, Holiday Inn City South 
Dresden 4*, Pestana Berlin Tiergarten 4*, Novotel Francfurt City 4*.  

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

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

 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 αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων.        

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 

 Δθμοτικοί φόροι  ξενοδοχείων το άτομο τθ βραδιά ςτθ Φρανκφοφρτθ (2,00€ ). 

 Ό,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
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Πτήςεισ  

28 Δεκεμβρίου ’19    LH 1285  Ακινα – Φρανκφοφρτθ    07.15     09.20      

03 Ιανουρίου’20        LH 1756  Μόναχο – Ακινα               12.00     15.25 

     

ημειώςεισ: 

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

πραγματοποιηθοφν. 
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