∆ιάρκεια: 4,5 ηµέρες
Αναxώρηση: κάθε Παρασκευή 8/9 – 23/10

ΒΕΡΟΛΙΝΟ
(εκτός των Αργιών)
Το Βερολίνο εντυπωσιάζει, µε µια ασυνήθιστη ποικιλία σε αξιοθέατα, µε την πλούσια πολιτιστική
ζωή και µε τον έντονο και ταυτόχρονα χαλαρό τρόπο ζωής. Η πόλη σφραγίζεται από τις
αντιθέσεις που δηµιουργούν τα ιστορικά κτίρια µε τη µοντέρνα παράδοση. Θεωρείται η πιο
πράσινη µητρόπολη της Γερµανίας, µε εκτεταµένες εγκαταστάσεις πάρκων, δασών και λιµνών.
Και για όσους θέλουν να δουν τη νυχτερινή ζωή της πόλης µπορούν να διασκεδάσουν στα
πολυάριθµα θέατρα, βαριετέ, επιθεωρήσεις και καµπαρέ.

Πρόγραµµα Εκδροµής
1η ηµέρα: Αθήνα - Βερολίνο
Chek in στο Ε. Βενιζέλος για την απευθείας πτήση της Aegean Βερολίνο. Άφιξη στην
κοσµοπολίτικη πόλη, όπου αµέσως µετά θα ακολουθήσει ξενάγηση. Είναι η µεγαλύτερη σε
έκταση και πληθυσµό πόλη της Γερµανίας, το άλλοτε σύµβολο του Ψυχρού Πολέµου, είναι
σήµερα η πρωτεύουσα της χώρας αλλά και των νέων ευρωπαϊκών τάσεων. Κατά την
περιήγησή µας θα έχουµε τη δυνατότητα να δούµε το ιστορικό σηµείο ελέγχου Τσάρλι, την
περίφηµη λεωφόρο Ούντερ ντεν Λίντεν, το ∆ηµαρχείο, την εκκλησία Νικολάι, το
ανακαινισµένο Ράιχσταγκ µε τον εντυπωσιακό γυάλινο θόλο, τη Λεωφόρο των ηγεµόνων
και τη διάσηµη Κουρφούρστερνταµ στράσε (Ku’Dam). Έπειτα θα επισκεφτούµε το µουσείο
της Περγάµου στο νησί των µουσείων, όπου θα θαυµάσουµε τον επιβλητικό Βωµό της
Περγάµου (180-160 π.Χ.), ο οποίος ανακαλύφθηκε από Γερµανούς αρχαιολόγους σε
εκσκαφές στη Μικρά Ασία γύρω στα 1880 και µεταφέρθηκε στο Βερολίνο για να ξαναχτιστεί
στην αρχική του µορφή εντός του οµωνύµου Μουσείου. Το µεσηµέρι θα µεταφερθούµε στο
ξενοδοχείο. Απόγευµα ελεύθερο για να γνωρίσουµε καλύτερα την πόλη περπατώντας στους
πολυσύχναστους δρόµους.
2η ηµέρα: Βερολίνο - Πότσνταµ (προαιρετική εκδροµή)
Πρόγευµα και αµέσως µετά ακολουθεί η εκδροµή στο περίφηµο Πότσνταµ την
πρωτεύουσα του γερµανικού κρατιδίου του Βρανδεµβούργου. Η πόλη είναι ευρέως
γνωστή για τα µοναδικά πολιτιστικά τοπία της, ειδικότερα τα πάρκα και το περίφηµο
ανάκτορο "Σανσουσί’’, το οποίο έκτισε ο Φρειδερίκος ο Μέγας, και που αποτελεί

σήµερα "µνηµείο παγκόσµιας κληρονοµιάς" κατά την ΟΥΝΕΣΚΟ. Το Πότσδαµ
βρίσκεται 26χλµ. νοτιοδυτικά του Βερολίνου. Το διασχίζει ο ποταµός Χάβελ, και η
πόλη χαρακτηρίζεται από µια σειρά διασυνδεδεµένων λιµνών µεταξύ των οποίων η
Griebnitzsee, η Templiner See και άλλες. Θα δούµε τη Λίµνη Βανζέε µε τις
πολυτελείς βίλες και θα επισκεφτούµε το ιστορικό σπίτι, όπου έγινε η ∆ιάσκεψη του
Βανζέε υπό τον Χάϊντρικ το 1942, για την γενοκτονία των Εβραίων. Κατόπιν θα
έχουµε την ευκαιρία να περιηγηθούµε στα στενά δροµάκια µε τα φλαµανδικά σπίτια
του Πότσδαµ. Το ενδιαφέρον µας βέβαια θα επικεντρωθεί, όπως είναι φυσικό, στο
Σαν Σουσί, τα θρυλικά ανάκτορα µε τους υπέροχους κήπους, όπου βρίσκεται και η
περίφηµη Γεωπονική Σχολή. Επιστροφή στο Βερολίνο µε απόγευµα ελεύθερο για
επίσκεψη σε κάποιο από τα ενδιαφέροντα Μουσεία ή µια βόλτα στα υπέροχα Πάρκα
της πόλης ή τον Ζωολογικό Κήπο και το Ενυδρείο ή µία βόλτα στο γνωστό Sony
Center, όπου µπορείτε να επισκεφτείτε το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο
Κινηµατογράφου. Ξεκουραστείτε στα όµορφα Kaffe στο κέντρο µε θέα στην
απλωµένη πόλη. Μην παραλείψετε να δοκιµάσετε πρόχειρο φαγητό στο πόδι, τα
γευστικότατα λουκάνικα στα κιόσκ, είναι must. Προαιρετικά προτείνουµε µία
κρουαζιέρα στον ποταµό Σπρεέ που διασχίζει την πόλη.
3η ηµέρα: Βερολίνο – γνωρίζοντας την πόλη
Ηµέρα ελεύθερη. Για όσους επιθυµούν να γνωρίσουν την πόλη περπατώντας,
γνωρίζοντας τη γερµανική κουλτούρα και τhν µοντέρνα αυτή πρωτεύουσα,
προτείνουµε µία βόλτα να ακολουθήσετε διαδροµές ανάλογα µε τα γούστα σας. Θα
σας πει τα µυστικά της πόλης αλλά και αι πώς να την απολαύσετε µέσα από
υπέροχες διαδροµές από πάρκα και πολυσύχναστους δρόµους. Για όσους επιθυµούν
µία βόλτα ακόµα µε ποδήλατα θα σας αποζηµιώσει! Προτείνουµε επίσης επίσκεψη σε
κάποιο από τα ενδιαφέροντα Μουσεία ή µια βόλτα στα υπέροχα Πάρκα της πόλης ή
τον Ζωολογικό Κήπο και το Ενυδρείο ή µία βόλτα στο γνωστό Sony Center, όπου
µπορείτε να επισκεφτείτε το πολύ ενδιαφέρον Μουσείο Κινηµατογράφου.
Ξεκουραστείτε στα όµορφα Kaffe στο κέντρο µε θέα στην απλωµένη πόλη. Μην
παραλείψετε να δοκιµάσετε πρόχειρο φαγητό στο πόδι, τα γευστικότατα λουκάνικα
στα κιόσκ, είναι must. Προαιρετικά προτείνουµε µία κρουαζιέρα στον ποταµό Σπρεέ
που διασχίζει την πόλη.
4η ηµέρα: Βερολίνο – ελεύθερη µέρα - προαιρετική εκδροµή στη ∆ρέσδη
Ηµέρα ελεύθερη για να απολαύσετε την πληθωρική πόλη. Για όσους επιθυµούν
εναλλακτικά σας προτείνουµε εκδροµή στην όµορφη ∆ρέσδη. H µεσαιωνική πόλη,
είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, κυρίως δε όταν περνάµε πάνω από τη γέφυρα του Ελβα
και βλέπουµε τα εντυπωσιακά µέγαρα και τους ναούς που καθρεφτίζονται στα
γαλήνια νερά του. Και όµως, αυτή η ειδυλλιακή εικόνα, που αποτυπώνεται µε την
πρώτη µατιά στη µνήµη του επισκέπτη, απέχει πολύ από το σκηνικό της επόµενης
των σφοδρών βοµβαρδισµών και της κόλασης που προξένησαν τα συµµαχικά
αεροσκάφη το Φεβρουάριο του 1945. Ακόµη και οι ίδιοι οι κάτοικοι της πόλης που τη
λατρεύουν αλλά και οι Γερµανοί, που καταφθάνουν από άλλα µέρη της χώρας, δεν
µπορούν να µείνουν ασυγκίνητοι από το αποτέλεσµα των εργασιών αναστήλωσης,
όπως τη βλέπουµε σήµερα. Όλα αυτά θα σας µαγέψουν και θα σας µεταφέρουν σε
µία άλλη εποχή. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες στην πόλη. Αργά το απόγευµα
επιστροφή και βράδυ σας προτρέπουµε να απολαύσετε τη γερµανική κουζίνα σε
κάποια από τις παλιές καλές µπυραρίες.
5η ηµέρα: Βερολίνο – Αθήνα
Πρόγευµα και ελεύθερη ώρα ως την την αναχώρηση. Γεµάτοι από εικόνες της
γοητευτικής αυτής πόλης από την πληθώρα των εντυπώσεων µεταφερόµαστε µετά
το πρωινό στο αεροδρόµιο του Βερολίνου για την πτήση της επιστροφής στην
Αθήνα.

Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο:
Ηµ.

Ξενοδοχείο

2κλινο

1κλινο

Βerlin Berlin 4*

€ 399

€ 519

Intercontinental 5*

€ 579

€ 699

Βerlin Berlin 4*

€ 449

€ 629

Intercontinental 5*

€ 649

€ 869

4

5

Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια µε απευθείας πτήση της Aegean Airlines
• 3,4 διανυκτερεύσεις σε κεντρικό ξενοδοχείο της επιλογής σας 4*, 5*
• Ξενάγηση πόλης µε Έλληνα τοπικό ξεναγό
• Μεταφορές από/ προς το αεροδρόµιο στο Βερολίνο
• Πλούσιο πρόγευµα καθηµερινά σε µπουφέ
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
∆εν περιλαµβάνονται:
Φόροι αερολιµένων (€150)
Κόστος αποσκευής (€ 40) ανά επιβάτη
Είσοδοι σε µουσεία
Ό,τι αναφέρεται σαν προαιρετικό

•
•
•
•

Πτήσεις AEGEAN AIRLINES : 4 ηµ. Αναχ. Κάθε ∆ευτέρα
ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ
A3 852
08.40
10.35
ΒΕΡΟΛΙΝΟ- ΑΘΗΝΑ
A3 853
16.15
19.55

Πτήσεις AEGEAN AIRLINES : 5 ηµ. Αναχ. Κάθε Παρασκευή
ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ
A3 852
08.40
10.35
ΒΕΡΟΛΙΝΟ- ΑΘΗΝΑ
A3 853
16.15
19.55

