ΡΟΜΑΝΤΙΚΟΣ ∆ΡΟΜΟΣ ΓΕΡΜΑΝΙΑΣ
ΜΕΛΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ
ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ 7ηµ.
17 - 23 Δεκεμβρίου ’17
1η μέρα, Κυριακή 17 Δεκ: HΡΑΚΛΕΙΟ – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΒΥΡΤΣΜΠΟΥΡΓΚ – ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ ΟΜΠ ΝΤΕΡ ΤΑΟΥΜΠΕΡ –
ΝΕΡΕΜΒΕΡΓΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για το
μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). Περιήγηση στα πιο σημαντικά
αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό
Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων
επισκόπων. Στη συνέχεια, αναχώρηση για το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο
γραφικές πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Χρόνος ελεύθερος.
Τελευταίος μας προορισμός η Νυρεμβέργη. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η μέρα, Δευτέρα 18 Δεκ: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ( ΜΠΑΜΠΕΡΓΚ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η Νυρεμβέργη είναι η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της Γερμανίας, αφού
σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, θεσπίστηκαν οι περίφημοι ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης»
και πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά εγκλήματα πολέμου. Στην περιήγηση της παλιάς πόλης θα δούμε το ιστορικό
της κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια και θα
επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Χρόνος ελεύθερος να περπατήσουμε στη
φημισμένη αγορά της πόλης. Απογευματινή προαιρετική εκδρομή στο μεσαιωνικό Μπάμπεργκ, που το ιστορικό κέντρο της
έχει ανακηρυχτεί από την Unesco Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο,
διανυκτέρευση.
3η μέρα, Τρίτη 19 Δεκ: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ - ΜΠΑΤΕΝ ΜΠΑΤΕΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο
πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες των Ιησουϊτών και του Αγίου Πνεύματος, θα
θαυμάσουμε τα κτίρια με την Μπαρόκ αρχιτεκτονική και την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Μετά το τέλος της
περιήγησης (προαιρετικά) μπορείτε να ανεβείτε μέχρι το επιβλητικό Κάστρο της Χαϊδελβέργης, για να θαυμάσετε την πόλη
και το ποταμό πανοραμικά, αλλά και για να δείτε το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής. Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε το Μπάτεν- Μπάτεν γνωστό τουριστικό θέρετρο της Γερμανίας. Αργά το απόγευμα άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση.
4η μέρα, Τετάρτη 20 Δεκ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι κτισμένη στην δυτική
όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο
επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που είναι ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι
στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε στην περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα
ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα
ελεύθερο. Διανυκτέρευση.
5η μέρα, Πέμπτη 21 Δεκ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ – ΚΟΛΜΑΡ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το Βernai – Ribeauville
– Riquewihr – Kaysersberg - Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού
και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια
κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως
επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της
παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και
εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και

αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο
Στρασβούργο. Διανυκτέρευση.
6η μέρα, Παρασκευή 22 Δεκ: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές
προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο
είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες
ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά.
Αργά το απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα, Σάββατο 23 Δεκ : ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Πρωινή πανοραμική περιήγηση στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα δούμε το περίφημο καθεδρικό
ου
ναό της πόλης, χτισμένο στα πρότυπα της γοτθικής αρχιτεκτονικής του 14 αιώνα, και θα περπατήσουμε στη γκαλέρια
Βιττόριο Εμμανουέλε Β΄ με τις πολυτελείς μπουτίκ και τα σικ εστιατόρια, αφιερωμένη στον πρώτο βασιλιά της ομόσπονδης
Ιταλίας. Ολοκληρώνουμε τη βόλτα μας στην ξακουστή Σκάλα του Μιλάνο, ίσως το θέατρο με την καλύτερη ακουστική στον
κόσμο. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

630€

Διαφορά μονόκλινου 200€
Παιδική έκπτωση μέχρι 12 ετών 200 €

Περιλαμβάνονται:
•
Αεροπορικά εισιτήρια Ηράκλειο – Φρανκφούρτη μέσω Αθήνας και Μιλάνο -Ηράκλειο με απευθείας πτήση της
AEGEAN AIRLINES
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχείο 4*sup. ( Hotel Hilton Strasburg, NOVOTEL Nürnberg am Messezentrum, Holiday
Inn North Zara Milano)
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

•

Χειραποσκευή µέχρι 8 κιλά και αποσκευή µέχρι 23 κιλά κατ΄άτοµο.

Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
•
Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Checkpoint (20€)
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Στρασβούργο 2.45€, Μιλάνο 2€).
• Φόροι αεροδρομίων 120€
Σημείωση : Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.

ΠΤΗΣΕΙΣ απευθείας επιστροφή Ηράκλειο:
17/12/17 A3 7301 Ηράκλειο –Αθήνα
17/12/17 A3 830 Aθήνα – Φρανκφούρτη
23/12/17 A3 4281 Μιλάνο –Ηράκλειο

06:35 - 07:25
08:25 - 10:25
10:30 - 14:00

