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 ΡΟΜΑΝΣΙΚΟ ΔΡΟΜΟ ΓΕΡΜΑNΙΑ  
6 ημζρεσ 

ΧΡΙΣΟΤΓΕΝΝΙΑΣΙΚH ΑΓΟΡA ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ  

ΑΛΑΣΙΑ ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ -  ΧΩΡΙΑ ΑΛΑΣΙΑ  

 

Φρανκφοφρτθ, Βφρτςμπουργκ, ότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, Νυρεμβζργθ, Χαιδελβζργθ,  

Κολμάρ Στραςβοφργο, Xωριά  Αλςατίασ, Μπάτεν Μπατεν. 
Αναχωρήςεισ :           21, 24, 28 Δεκεμβρίου’19 

1η μζρα:  ΑΘΗΝΑ – ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΒΤΡΣΖΜΠΟΤΡΓΚ  - ΡΟΣΕΝΜΠΟΤΡΓΚ - ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ  

Συγκζντρωςθ  ςτο  αεροδρόμιο   και  πτιςθ για τθ  Φρανκφοφρτθ. Άφιξθ, επιβίβαςθ  ςτο  λεωφορείο  και 

αναχϊρθςθ για  το μεςαιωνικό Βφρτςμπουργκ ςτον ποταμό Μάιν, πρωτεφουςα τθσ Κάτω Φρανκονίασ 

(Βαυαρία). Ρεριιγθςθ ςτα πιο ςθμαντικά αξιοκζατα τθσ πόλθσ: το επιβλθτικό παλάτι ζηιντεντσ, τον 

μεγαλοπρεπι Κακεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δθμαρχείο, τθ γζφυρα με τα αγάλματα ςτον 

ποταμό Μάιν και το Φζςτουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάςτρο-ζδρα των πριγκίπων επιςκόπων. Στθ ςυνζχεια κα 

επιςκεφκοφμε το γραφικό ότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τισ παλαιότερεσ και πιο γραφικζσ πόλεισ 

ςτον ομαντικό Δρόμο τθσ Νότιασ Γερμανίασ και προςφιλι τουριςτικό προοριςμό. Συνζχεια τθσ  διαδρομισ 

μασ θ πόλθ τθσ   Νυρεμβζργθσ θ  πόλθ που ςυνζδεςε το όνομά τθσ με τθ νεότερθ ιςτορία τθσ Γερμανίασ, αφοφ 

ςε αυτιν γίνονταν τα ςυνζδρια του Ναηιςτικοφ Κόμματοσ, και  κεςπίςτθκαν οι περίφθμοι ρατςιςτικοί «Νόμοι 

τθσ Νυρεμβζργθσ» κακϊσ επίςθσ  πραγματοποιικθκε θ δίκθ για τα ναηιςτικά εγκλιματα πολζμου. Μεταφορά 

και τακτοποίθςθ  ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ 
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2η μζρα: ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ    (Χριςτουγεννιάτικη Αγορά) 

Ρρωινό  ςτο ξενοδοχείο. Στθν πρωινι περιιγθςθ τθσ παλιάσ πόλθσ τθσ Νυρεμβζργθσ 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. Υπόλοιπο τθσ θμζρασ ελεφκερο 

ςτθν εορταςτικι Νυρεμβζργθ με τουσ ςτολιςμζνουσ δρόμουσ, το μεςαιωνικό κάςτρο, τθ  παλιά πόλθ, να 

αποτελεί ζνα από τα πιο όμορφα ςκθνικά για τισ μζρεσ των Χριςτουγζννων και τθσ Ρρωτοχρονιάσ. 

Διανυκτζρευςθ. 

3η μζρα: ΝΤΡΕΜΒΕΡΓΗ – ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ          

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για  τθ Χαιδελβζργθ, όπου και κα ζχουμε τθν ευκαιρία να περπατιςουμε 

ςτο πεηοδρομθμζνο ιςτορικό τθσ κζντρο, με τισ ενδιαφζρουςεσ εκκλθςίεσ των Ιθςουϊτϊν και του Αγίου 

Ρνεφματοσ. Η Χάουπςτράςε, θ ραχοκοκαλιά τθσ Χαϊδελβζργθσ, είναι ο μεγαλφτεροσ πεηόδρομοσ ςτθν Ευρϊπθ, 

ίςωσ και ςτον κόςμο, με μικοσ 1,6 χιλιόμετρα. Ρερνάει από τθν κεντρικι πλατεία (με το υπζροχο κτίριο του 

Δθμαρχείου και τθν περίφθμθ, γοτκικοφ ρυκμοφ εκκλθςία του Αγίου Ρνεφματοσ), το Ξενοδοχείο  Ritter του 

1592 (ζνα από τα καλφτερα δείγματα τθσ αναγεννθςιακισ αρχιτεκτονικισ) και δεκάδεσ υπζροχα μαγαηάκια, 

από μπιραρίεσ και καφζ μζχρι ηαχαροπλαςτεία, παλαιοπωλεία και καταςτιματα με πρωτότυπα ςουβενίρ. 

Χρόνοσ  ελεφκεροσ και ςτθ ςυνζχεια μεταφορά   και τακτοποίθςθ ςτο  ξενοδοχείο μασ  ςτο Στραςβοφργο. 

Διανυκτζρευςθ.    

4η μζρα: ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ  

Ρρωινό ςτο ξενοδοχείο και πανοραμικι περιιγθςθ ςτθν πρωτεφουςα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι  

κτιςμζνθ ςτθν δυτικι όχκθ του ινου και διαςχίηεται από τον ποταμό Ιλ. Θα μεταφερκοφμε ςτο ιςτορικό  

κζντρο  τθσ πόλθσ όπου δεςπόηει ο επιβλθτικόσ Κακεδρικόσ Ναόσ με φψοσ 142 μ. που είναι ζνασ από τουσ  6 

υψθλότερουσ   ςτον κόςμο, με το Αςτρονομικό ολόι ςτο εςωτερικό του. Θα περιπλανθκοφμε  ςτθν περιοχι με 

τα γραφικά ςτενά που είναι  γνωςτι ςαν «μικρι Γαλλία» με τα ξφλινα ςπιτάκια τα αμζτρθτα γεφφρια και τα 

λουλουδιαςμζνα μπαλκόνια. Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεφκερο. Διανυκτζρευςθ.  

5η μζρα: ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ  - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΑΣΙΑ   

Ρρωινό  ςτο ξενοδοχείο. Σιμερα θ μζρα είναι αφιερωμζνθ ςτα πανζμορφα χωριά τθσ Αλςατίασ  όπωσ το  

Ribeauville, Riquewihr και  Eguisheim και φυςικά το Κολμάρ το ςτολίδι τθσ Αλςατίασ που βρίςκεται ςτο δρόμο 

του κραςιοφ και φθμίηεται για τα κραςιά του. Θα περιθγθκοφμε  ςτο ιςτορικό του κζντρο που χαρακτθρίηεται 

από παραδοςιακά ςπίτια κτιςμζνα ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Λάουχ. Θα δοφμε  το Δθμαρχείο, τον Κακεδρικό 

Ναό αφιερωμζνο ςτον Άγιο Μαρτίνο όπωσ επίςθσ και μικρζσ πανζμορφεσ πλατείεσ με ενδιαφζρουςεσ 

υπαίκριεσ αγορζσ. Ελεφκεροσ χρόνοσ  ςτο πιο όμορφο ςθμείο τθσ παλαιάσ πόλθσ, τθν Μικρι Βενετία που 

χαρακτθρίηεται από κανάλια, περίτεχνεσ γζφυρεσ, αριςτοκρατικά καφζ και εςτιατόρια. Μθν λθςμονιςετε να 

φωτογραφθκείτε με φόντο τθν Οικία Ρφίςτερ που καταςκευάςτθκε γφρω ςτα 1537 και αποτελεί δείγμα 

γερμανικισ αναγεννθςιακισ αρχιτεκτονικισ. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ ςτο  

Στραςβοφργο.  Διανυκτζρευςθ.  

6η μζρα: ΣΡΑΒΟΤΡΓΟ – ΜΠΑΣΕΝ ΜΠΑΣΕΝ - ΦΡΑΝΚΦΟΤΡΣΗ – ΑΘΗΝΑ      

Ρρωινό  ςτο  ξενοδοχείο. Αναχϊρθςθ για  το Μπάντεν – Μπάντεν, που βρίςκεται ςτον Μζλανα Δρυμοφ και 

είναι ζνα από τα πιο πολυτελι κζντρα λουτροκεραπείασ τθσ Ευρϊπθσ. Στθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε    ςτθ  

δυναμικι  αλλά και μεγαλοπρεπι  πόλθ τθσ  Φρανκφοφρτθσ  τθ πόλθ των μεγάλων αντικζςεων. Από τθ μία οι 
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υπερςφχρονοι γυάλινοι  ουρανοξφςτεσ  με τα  πανίςχυρα τραπεηικά ιδρφματα και  από τθν άλλθ, θ γενζτειρα 

του Γκαίτε με το όμορφο μεςαιωνικό κζντρο, τθ μποζμικθ ςυνοικία Σάχηενχάουηεν  με τα   δαιδαλϊδθ ςοκάκια 

αλλά  και  θ πόλθ των  μουςείων, των εντυπωςιακϊν  πάρκων και τθσ πολυπολιτιςμικισ ςυνφπαρξθσ πολλϊν 

εκνικοτιτων.  Χρόνοσ  ελεφκεροσ  ωσ τθν ϊρα  που κα  μεταφερκοφμε ςτο αεροδρόμιο για τθ πτιςθ 

επιςτροφισ μασ ςτθν Ακινα. 

 

                                                                                 EARLY BOOKING 

Σιμή κατ’ άτομο ςε δίκλινο                                       585€                               635€ 

Σιμή  ςε μονόκλινο                                                      725€                               775€ 

Παιδική τιμή (μζχρι 12 ετών)                                    525€                               575€ 

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοσ καυςίμων          175€                               175€ 

& Check points 

 

    Περιλαμβάνονται: 

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

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

 Διαμονι ςτα επιλεγμζνα ξενοδοχεία: Holiday Inn Nuremberg City Centre 4* & Hotel Ibis Strasbourg Centre 
Historique 3*.   

 Ρρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

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

 Ζμπειρο Αρχθγό – Συνοδό του γραφείου μασ. 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ./ Φ.Ρ.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 (Στραςβοφργο 1,65 €). 

 Π,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
 

Πτήςεισ  

Αναχϊρθςθ :     Α3 830    Ακινα –  Φρανκφοφρτθ       08.25    10.25 

Επιςτροφι  :     Α3 833    Φρανκφοφρτθ –  Ακινα       18.00   21.50  

ημειώςεισ: 

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

πραγματοποιηθοφν. 
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