ΑΛΣΑΤΙΑ ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΡΗΝΑΝΙΑ
7 ΜΕΡΕΣ
Αναχωρήσεις: 15 & 29/07, 05,12 & 26/08 & 09/9/2017

ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ
Ροµαντικές πόλεις , µεσαιωνικά κάστρα και παλάτια είναι το άλλο πρόσωπο της Γερµανίας
που ξέρουµε. Ακολουθήστε µας σε ένα ταξίδι που συνδυάζει µοναδικά τον «Ροµαντικό
∆ρόµο» µε τον «∆ρόµο του Κρασιού» και συµπληρώνεται από τα απίστευτα φυσικά τοπία
στον Μέλανα ∆ρυµό µε τα γραφικά χωριά και τα κουκλίστικα σπιτάκια. Ακόµη ένα πλούσιο
οδοιπορικό στη πανέµορφη Αλσατία µε ολοκληρωµένη γνωριµία της πρωτεύουσας της, του
γραφικού Στρασβούργου, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κρουαζιέρα στο ποταµό
Ρήνο θα µας προσδώσει και µια ευχάριστη νότα στο φετινό µας καλοκαίρι!

Το ταξίδι µε µια µατιά

• ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δροµολόγια πτήσεων µε AEGEAN

• ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ πρόγραµµα µε επίσκεψη και στο Βισµπάντεν και
περιήγηση στη Φρανκφούρτη

• Ξενοδοχεία 4*sup HILTON στο Στρασβούργο και MOVENPICK
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στη Φρανκφούρτη

1

•

Πλούσια µπουφέ πρωινά καθηµερινά στα ξενοδοχεία

•

Μετακινήσεις µε πολυτελή κλιµατιζόµενα λεωφορεία

•

Οδοιπορικό στους περίφηµους ∆ρόµους του κρασιού ( Ρικβίρ ,
Κολµάρ, Εγκουισχάιµ)

•

Εκδροµή στο πανέµορφο Μπάντεν Μπάντεν

•

Ξενάγηση στην ονειρεµένη Χαϊδελβέργη και στη
Πανεπιστηµιούπολη του Φράιµπουργκ

•

Εκδροµή στη περιοχή του εκπληκτικού Μέλανα ∆ρυµού και στην
ορεινή πόλη Τρίµπεργκ

•

Κρουαζιέρα στο σηµαντικό τµήµα του ποταµού Ρήνου

•

Εκδροµή στο Ροµαντικό ∆ρόµο ( Βίρτσµπουργκ –
Ρότενµπουργκ)

•

ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη την διάρκεια

•

Περιλαµβάνονται οι φόροι των ξενοδοχείων!

ΑΛΣΑΤΙΑ ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΡΗΝΑΝΙΑ
7 ΜΕΡΕΣ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΑΞΙ∆ΙΟΥ
1η µέρα: Αθήνα/Θεσσαλονίκη – Φρανκφούρτη – Χαιδελβέργη - Στρασβούργο
Πτήση απευθείας για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και απευθείας αναχώρηση για την αρχαιότερη
πανεπιστηµιούπολη της χώρας, την ιστορική Χαιδελβέργη. Παλιά µεσαιωνική πόλη ιδρυµένη
από το 1196 η Χαϊδελβέργη, µε περισσότερα από τρία εκατοµµύρια επισκέπτες ετησίως
βρίσκεται στην κορυφή της επισκεψιµότητας στη Γερµανία. Η παλιά Χαϊδελβέργη, µια
ονειρεµένη πόλη και κέντρο του γερµανικού ροµαντισµού, θα µας µαγέψει στην περιπατητική
περιήγηση µας. ∆εσπόζει η µεσαιωνική πέτρινη γέφυρα ( Alte Brucke) του ποταµού Νέκαρ
χτισµένη το 1788 στη βόρεια άκρη της µε το εµβληµατικό µπρούτζινο γλυπτό του «Πιθήκου
της Χαϊδελβέργης». Εκεί βρίσκεται η πύλη της Παλιάς Γέφυρας, µια αψίδα µε δύο ψηλούς
πυργίσκους, αφιερωµένους στον κτήτορα και ιδρυτή του Πανεπιστήµιου το 13ο αιώνα Karl
Theodor. ∆ιασχίζοντας τη γέφυρα µε τα υπέροχα κιγκλιδώµατα θα φωτογραφηθούµε µε θέα
την µεσαιωνική πόλη που στεφανώνεται από το αµφιθεατρικό κάστρο στο όρος Königstuhl,
που µνηµονεύεται και ως «Ανάκτορο». Το ιστορικό κέντρο της πόλης στο οποίο θα
περιηγηθούµε µε τα πόδια έχει πολλά να µας δείξει. Θα δούµε το κεντρικότερο σηµείο της
πόλης, την Πλατεία Αγοράς (Marktplatz) µε το σιντριβάνι του Ηρακλή και το σηµείο που
αλυσοδένονταν οι εγκληµατίες για να αντιµετωπίσουν το λαό. Πιο πίσω το παλαιό κτήριο του
∆ηµαρχείου και απέναντί του ο περίφηµος Γοτθικός Ναός του Αγίου Πνεύµατος χτισµένος
µεταξύ του 1398 και 1441. Θα συνεχίσουµε στον µεγάλο πεζόδροµο Haupstrasse και προς
τα κτίσµατα του διακεκριµένου Πανεπιστηµίου της Χαϊδελβέργης, του παλαιότερου
Γερµανίας (έτος ίδρυσης 1836) µε 30.000 φοιτητές. Θα δούµε το παλαιό κτίριο του 1735,
που σήµερα είναι Πρυτανείο, την πλατεία Πανεπιστηµίου, το Νέο Πανεπιστήµιο, τη
Βιβλιοθήκη, τη φοιτητική φυλακή των άτακτων φοιτητών, όσων δηλ. µεθούσαν, θορυβούσαν,
αυθαδίαζαν δηµόσια ή µονοµαχούσαν κ.ά. Βλέπουµε επίσης µεταξύ άλλων και την πλατεία
Αγοράς Σιτηρών Kornmarkt, µε το σιντριβάνι της και το γλυπτό της υποβασταζόµενης από
αγγέλους Παναγίας (1718), µε σκοπό να επαναφέρει τους κακόδοξους Προτεστάντες πίσω
στο Ρωµαιοκαθολικό ∆όγµα στα πλαίσια της Αντιµεταρρύθµισης. Και η επόµενη πλατεία, η
πλατεία Karlsplatz, λίγο πιο ανατολικά, διακοσµείται µε σιντριβάνι, το οποίο έρχεται σε
αντίθεση µε την κοσµογραφία του γνωστού ανθρωπιστή Sebastian Münster. ∆ιόλου απίθανο
για τη Χαϊδελβέργη που καθόριζε τη πνευµατική ζωή από τους λόγιους και όχι µόνο τους
ηγέτες. Αργά το απόγευµα άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο Στρασβούργο.
2η µέρα: Στρασβούργο
Η σηµερινή µας πεζοπορική ξενάγηση επικεντρώνεται στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα και
κέντρο της Αλσατίας. Η πόλη είναι χτισµένη στις δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από

τον ποταµό Ιλλ ενώ υπάρχουν και κανάλια που απλώνονται σε αυτήν. Η σηµερινή µας
περιπατητική ξενάγηση επικεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου που
προστατεύεται από την Unesco σαν µνηµείο Παγκόσµιας κληρονοµιάς. Περνάµε από τη
πλατεία της ∆ηµοκρατίας , όπου βλέπουµε την Εθνική Βιβλιοθήκη , το κτήριο της ∆ιοικητικής
Περιφέρειας του Ρήνου και το Εθνικό Θέατρο. Ακολουθεί η Όπερα του Στρασβούργου και το
∆ηµαρχείο. Συνεχίζουµε για την πλατεία Κλεµπέρ, που στη βόρεια άκρη της είναι το «σήµα
κατατεθέν» της πόλης και o σηµαντικότερος κόµβος τραµ, η Homme de Fer, µια ροτόντα από
µέταλλο και γυαλί που έχει λάβει το όνοµά της από τον στρατιώτη µε την πανοπλία που
στέκεται στο παράπλευρο οίκηµα, τέσσερα µέτρα ψηλότερα. Η πλατεία Κλεµπέρ έχει
χαρακτηριστεί µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς από την UNESCO, πήρε το όνοµά της από
τον οµώνυµο Γάλλο στρατηγό της Επανάστασης που ετάφη σε κρύπτη κάτω από το άγαλµά
του στο κέντρο της πλατείας. Σύµβολο της πόλης ο Καθεδρικός Ναός της Notre Dam µε
ύψος 142 µέτρα και φτιαγµένος από ένα είδος ασυνήθιστου πετρώµατος που απαιτεί
συνεχείς αναστηλώσεις. Στην συνέχεια περίπατος στην πιο παλιά γειτονιά της πόλης την ‘’
µικρή Γαλλία ‘’ όπου στο παρελθόν είχαν τα σπίτια τους ψαράδες & βυρσοδέψες.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ ελεύθερο για να κάνετε µια βόλτα µε τα καραβάκια
και να γνωρίσετε τα κανάλια της πόλης µε την υπέροχη αρχιτεκτονική της.
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3η µέρα: Στρασβούργο (∆ρόµοι του Κρασιού ( Ρικβίρ – Κολµάρ - Εγκουισχάιµ)
Την σηµερινή µέρα θα την αφιερώσουµε σε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στους περίφηµους
∆ρόµους του Κρασιού, ανάµεσα σε ροµαντικές κωµοπόλεις µεσαιωνικής αρχιτεκτονικής µε
µακραίωνη αναπαραγωγική παράδοση, σεβασµό στη φύση και κατάφυτους αµπελώνες µε
διάσπαρτα οινοποιεία. Πρώτη µας στάση θα είναι η µικρή πόλη Ρικβίρ, χτισµένη ανάµεσα σε
µεγάλους αµπελώνες στην ανατολική πλαγιά των Βοσγίων ορέων. Για αιώνες υπήρξε
ιδιοκτησία των ∆ουκών της Βυρτεµβέργης και έχοντας γλιτώσει από τους πολέµους που
ρήµαξαν την περιοχή διατηρεί την οικιστική αρχιτεκτονική του 16ο αι., ενώ οι λιγοστοί
κάτοικοί του δεν έπαψαν να ασχολούνται ως σήµερα µε την καλλιέργεια των σταφυλιών
ποικιλίας Riesling για την παραγωγή κρασιού. ∆ιατηρεί τµήµα της οχύρωσής του,
πλακόστρωτα δροµάκια και πύργους, παλιά σιντριβάνια, όµορφες στέγες σπιτιών,
ξυλοδεσιές, πανδαισία χρωµάτων στους τοίχους, ποικιλία λουλουδιών στα παράθυρα.
Συνεχίζουµε για την Κολµάρ, µια πόλη που θυµίζει ζωγραφικό πίνακα. Ξύλινα σπίτια σε
παστέλ χρώµατα πάνω σε κανάλια και πολύχρωµα λουλούδια δίνουν µια ξεχωριστή
ατµόσφαιρα στην οµορφότερη ίσως πόλη της Αλσατίας. Το ιστορικό της κέντρο διασχίζεται
από τον Lauch παραπόταµο του Ill, που εκρέει στον Ρήνο. Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε
ένα ποτήρι από το εξαιρετικό λευκό κρασί που παράγει η περιοχή σε κάποιο από τα πολλά
καταστήµατα που υπάρχουν στην Κολµάρ, που αποκαλείται και όχι άδικα πρωτεύουσα του
κρασιού. Συνεχίζουµε για το Εγκουισχάιµ, ο τελευταίος προορισµός µας που έχει διατηρήσει
ανέπαφο το σύνολο της παραδοσιακής αρχιτεκτονικής του. Χτισµένο σε οµόκεντρους
κύκλους γύρω από το οκταγωνικό κάστρο του 13ου αι. περιστοιχίζεται από αµπελώνες δύο
τοπικών ποικιλιών. Θα vχαθούµε άφοβα στα κυκλικά σοκάκια του: πάντα σε φέρνουν όπου
ξεκίνησες. Μικρά σπιτάκια µε µπαλκόνια, ξυλοδεσιές, εξέχοντα παράθυρα πνιγµένα στα
γεράνια µας εντυπωσιάζουν. Η κεντρική πλατεία δεν υπολείπεται σε οµορφιά µε το
σιντριβάνι της, το κάστρο της πόλης του 8ου αι. µε το εξωτερικό τείχος του 720 µ.Χ. και του
παρεκκλησίου του µεταρρυθµιστή πάπα Λέοντα ΙΧ που γεννήθηκε εδώ. Οι κορυφές του
πύργου του κάστρου και του Ναού φιλοξενούν φωλιές πελαργών. Άλλα ιστορικής αξίας
αξιοθέατα είναι ο ναός των Πέτρου και Παύλου, που δένει ροµανικό και γοτθικό
αρχιτεκτονικό ρυθµό, τα δύο αναγενησιακά σιντριβάνια της πόλης καθώς και το άγαλµα της
Ιωάννας της Λωρραίνης. Επιστροφή στο Στρασβούργο αργά το απόγευµα.
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4η µέρα: Στρασβούργο – Μέλανας ∆ρυµός – Τρίµπεργκ – Μπάντεν Μπάντεν –
Φράιµπουργκ - Φρανκφούρτη
Αφήνουµε το Στρασβούργο και αναχωρούµε για την καρδιά ενός από τα διασηµότερα ορεινά
συµπλέγµατα της Κεντρικής Ευρώπης, τον περίφηµο Μέλανα ∆ρυµό που θα µας
αποκαλύψει ένα µοναδικό φυσικό τοπίο που παρά το όνοµα του (Μέλας) δεν είναι καθόλου
«σκοτεινό». Γραφικά χωριά µε κουκλίστικα σπίτια, λίµνες, καταρράκτες, πεύκα και έλατα µας
συνοδεύουν σε όλη την διάρκεια της διαδροµής µας. Στάση στο Τρίµπεργκ, µικρή ορεινή
πόλη µε τους γνωστούς καταρράκτες του ποταµού Γκούταχ, συνολικού ύψους 151 µ. και τα
παραδοσιακά ξυλόγλυπτα ρολόγια – κούκους διαθέσιµα σε
αµέτρητη ποικιλία στα
καταστήµατα της πόλης. Συνεχίζουµε για το Μπάντεν Μπάντεν, γνωστό από την ρωµαϊκή
περίοδο για τα λουτρά του , την θαυµάσια αρχιτεκτονική του και την κοσµοπολίτικη ζωή του .
Συνεχίζουµε για το Φράιµπουργκ µια από τις πιο γνωστές γερµανικές πανεπιστηµιουπόλεις
και ταυτόχρονα σηµαντική παραγωγός περιοχή ποιοτικών κρασιών που αποτελεί την νότια
είσοδο στον Μέλανα ∆ρυµό. Είναι η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερµανίας µε 2.000 ώρες
ηλιοφάνειας µια από τις πλέον οικολογικές πόλεις της χώρας. Παράγει απ’ τον ήλιο
ηλεκτρική ενέργεια όση µε τον ίδιο τρόπο ολόκληρη η Μ. Βρετανία . Ξεκινάµε µε τον γιγάντιο
Καθεδρικό γοτθικό Ναό του 11ου αι. µε το 116 µ. κωδωνοστάσιο να υψώνεται αγέρωχα.
Ανατολικά του Καθεδρικού στην πλατεία προσελκύει το βλέµµατα µε το κόκκινο φωτεινό
χρώµα του, την περίτεχνη πρόσοψή του και τους πολύχρωµους πύργους του, το ιστορικό
εµπορικό κτήριο (Kaufhaus) κατασκευασµένο τον 16 αι. Επισκεπτόµαστε την πλατεία
∆ηµαρχείου µε το Παλαιό και Νέο ∆ηµαρχείο και τον ∆οµινικανό Ναό του Αγ. Μαρτίνου µε
την παρακείµενη σκήτη καθώς και το σπίτι – φάλαινα, µια υπέροχη αρχιτεκτονική αντίθεση
στο χώρο µε τα υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Αργά το βράδυ άφιξη στην
Φρανκφούρτη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
5η µέρα: Φρανκφούρτη ( Κρουαζιέρα στον Ρήνο – Βισµπάντεν)
Σήµερα θα απολαύσουµε µια κρουαζιέρα στον Ρήνο. Ο εντυπωσιακός βράχος Λορελέι,
παραµυθένια κάστρα, αµπελώνες κατά µήκος του ποταµού και πανέµορφες πόλεις είναι
µερικές από τις εικόνες που θα αντικρύσουµε διασχίζοντας ένα από τα πιο ωραία κοµµάτια
του ποταµού και που αποτελούν σύµβολα ενός θρυλικού και πολυτάραχου παρελθόντος.
Επόµενος σταθµός το Βισµπάντεν στο κρατίδιο της Έσσης, διάσηµο για τις θερµές πηγές και
τα λουτρά του για τα οποία έχει δεχθεί κατά το πέρασµα των χρόνων διάσηµους επισκέπτες
όπως ο Γκαίτε, ο Ντοστογιέφσκι, ο Βάγκνερ και ο Μπραµς. Επιστροφή το απόγευµα στην
Φρανκφούρτη.
6η µέρα: Φρανκφούρτη - Ροµαντικός ∆ρόµος (Βίρτσµπουργκ- Ρότενµπουργκ)
Η σηµερινή µας εκδροµή θα µας δώσει την ευκαιρία να απολαύσουµε ένα από τα πιο
γραφικά κοµµάτια της Γερµανίας, την Νότια Βαυαρία µε την «ροµαντική οδό». Πανέµορφα
γραφικά χωριά και πόλεις, ροµαντικά κάστρα και υπέροχη φύση απλώνονται κατά µήκος της
διαδροµής µας µέχρι το µεσαιωνικό Βίρτσµπουργκ χτισµένο δίπλα στον ποταµό Μέιν. Θα
επισκεφθούµε το εντυπωσιακό µπαρόκ παλάτι και στην συνέχεια µας περιµένει το
µεσαιωνικό Ρότενµπουργκ ή αλλιώς «κόκκινο φρούριο». Τα καλοδιατηρηµένα τείχη, η παλιά
αγορά της πόλης, οι πλατείες µε τις µεγάλες κρήνες, το ∆ηµαρχείο, όλα τα ιστορικά σηµεία
του Ρότενµπουργκ αποπνέουν τη µαγεία µιας άλλης εποχής. Επιστροφή στη Φρανκφούρτη
αργά το απόγευµα.
7η µέρα: Φρανκφούρτη – Αθήνα/Θεσσαλονίκη
Και επειδή η Φρανκφούρτη εκτός από σταθµός εισόδου/ εξόδου αξίζει να την γνωρίσει κανείς
και λίγο περισσότερο, θα έχουµε σήµερα και µια πεζή περιήγηση της πόλης για να δούµε τα

σηµαντικότερα αξιοθέατα της µε τους εντυπωσιακούς ουρανοξύστες του οικονοµικού κέντρου
που της έχουν χαρίσει το προσωνύµιο «Μανχάταν της Γερµανίας» ,το ελκυστικό ιστορικό
κέντρο και µαζί µε το συνοδό θα περπατήσουµε στη παλιά πόλη µε το ∆ηµαρχείο αλλά και
στο κεντρικό εµπορικό πεζόδροµο Zeil της πόλης µε τα ωραία καφέ και τα µοντέρνα
πολυκαταστήµατα. Μεταφορά στο αεροδρόµιο της Φρανκφούρτης για την πτήση της
επιστροφής µας στην Ελλάδα.
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Σηµείωση: Η ροή των ηµερησίων προγραµµάτων ενδέχεται να τροποποιηθεί χωρίς να
παραλείπεται τίποτα.
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vεσείς το ξέρατε;
«Το πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης»

Ένα από τα παλαιότερα πανεπιστήµια της Γερµανίας και της Ευρώπης βρίσκεται στις όχθες
του Νέκαρ, στη µεσαιωνική πόλη της Χαϊδελβέργης. Μέχρι σήµερα αποτελεί σπουδαίο
κέντρο έρευνας και γέννησης νέων ιδεών. Το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης ιδρύθηκε το
1386. Από την αρχή είχε τη φήµη ενός κοσµοπολίτικου πανεπιστηµίου, όπου άρχισαν να
γεννιούνται τα πρώτα δείγµατα «καθαρού λόγου» εν µέσω του µεσαιωνικού πνευµατικού
σκότους. Στο κεντρικό αµφιθέατρο του πανεπιστηµίου δίδαξε τον Απρίλιο του 1518 ο
Μαρτίνος Λούθηρος τη «νέα θεολογία» του, ενώπιον ενός άκρως συντηρητικού ακροατηρίου.
Από το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης αποφοίτησε σχεδόν σύσσωµη η «ελίτ» του
γερµανικού µεσαίωνα: γιατροί, σπουδαίοι νοµοµαθείς και δικηγόροι, θεολόγοι, δάσκαλοι και
καθηγητές. Μέχρι τα τέλη του 19ου αιώνα διδάσκονταν εδώ τέσσερα γνωστικά αντικείµενα:
θεολογία, νοµική, φιλοσοφία και ιατρική.
Ένα µοντέρνο πανεπιστήµιο µε µακρά παράδοση το Πανεπιστήµιο Ρούπρεχτ-Καρλς της
Χαϊδελβέργης ή όπως ήταν γνωστό λατινιστί «Ruperto Carola» καλύπτει σήµερα όλα σχεδόν
τα γνωστικά πεδία. Απαριθµεί 12 σχολές, όπου διδάσκονται πάνω από 100 επιστηµονικά
αντικείµενα σε 30.000 περίπου φοιτητές. Το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης συµπεριλήφθη
στη λίστα των κορυφαίων γερµανικών Πανεπιστηµίων, θέση που έχει διατηρήσει µέχρι
σήµερα. Σε αυτό οδήγησε όχι µόνο η σταθερή και συνεπής επιστηµονική του παρουσία εδώ
και αιώνες, όσο και η σύγχρονη προσέγγισή του για το µέλλον της έρευνας σε ένα εύρος
επιστηµονικών κλάδων.
Στα χνάρια σπουδαίων καθηγητών που έχουν διδάξει στα αµφιθέατρά του, όπως του
κοινωνιολόγου Μαξ Βέµπερ, του φιλοσόφου Καρλ Γιάσπερς, του φυσικού Ρόµπερτ
Μπούνσεν κ.α., το Πανεπιστήµιο της Χαϊδελβέργης οδεύει προς το µέλλον µε γνώµονα την
βαριά κληρονοµιά του. Έτσι κρίθηκαν σηµαντικές οι διεπιστηµονικές έρευνες νέων βιολόγων
και γιατρών στον τοµέα της κυτταρικής βιολογίας, έναν κρίσιµο τοµέα για την έρευνα και την
αντιµετώπιση σοβαρών ασθενειών. Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες είναι και οι έρευνες πάνω στην
σχέση ανθρώπινης συνείδησης και ασυνείδητου καθώς αυτό το δίπολο επηρεάζει την
έκφανση των ανθρώπινων συναισθηµάτων.

Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES:
Α3 830 Αθήνα – Φρανκφούρτη

08.15 10.15

Α3 833 Φρανκφούρτη – Αθήνα

18.00 21.55

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ και από
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επιβάρυνση εσωτερικών
πτήσεων +75€

Τιµές BONUS PRICE:
Ταξίδι

Ηµέρες

ΑΛΣΑΤΙΑ
ΜΕΛΑΝΑΣ
∆ΡΥΜΟΣ
ΡΗΝΑΝΙΑ
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Αναχ.
15/7,29/7
05/8
12/8,
26/8,
09/9

∆ιαµονή

∆ίκλινο

Μονόκλινο

635

+260

685

+300

Φόροι

4*

190

(*) BONUS PRICE έγκαιρης εγγραφής για περιορισµένο αριθµό θέσεων και για όσο
αυτές αναγράφονται στην ιστοσελίδα µας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ –
Σας προσφέρουµε
 Aεροπορικά εισιτήρια µε απευθείας πτήσεις Aegean
 6 διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* (Hilton Strasbourg / Movenpick
Frankfurt ή παρόµοια)
 Πρωινό καθηµερινά
 Μεταφορές, εκδροµές, ξεναγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραµµα
 Εµπειρότατος αρχηγός/ συνοδός
 Το εισιτήριο της κρουαζιέρας στον Ρήνο
∆εν περιλαµβάνονται

ΑΛΣΑΤΙΑ ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ ΡΗΝΑΝΙΑ |

 Είσοδοι σε µουσεία/αξιοθέατα
 Προαιρετική ατοµική ταξιδιωτική ασφάλιση κόστους 15€
 Ό, τι δεν αναφέρεται ρητά στα προσφερόµενα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή
προτεινόµενο
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ΤΑΞΙ∆ΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα νέου τύπου µε λατινικούς χαρακτήρες

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραµµα του ταξιδιού, να έχετε ενηµερωθεί για τους
γενικούς όρους, καθώς και στα έντυπα µας, και να έχετε υπογράψει την Σύµβαση
Συµµετοχής.

