ΧΑΙ∆ΕΛΒΕΡΓΗ

1η µέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη – Χαιδελβέργη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για την Φρανκφούρτη µε την LUFTHANSA . Άφιξη και αναχώρηση για τη
Χαιδελβέργη όπου θα περιηγηθούµε . Θα έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε στο πεζοδροµηµένο ιστορικό της
κέντρο µε το παλιό Πανεπιστήµιο και την εκκλησία Αγ. Πνεύµατος. Θα θαυµάσουµε τα κτίρια µε την Μπαρόκ
αρχιτεκτονική & την πολύβουη κεντρική πλατεία της αγοράς. Μετά το τέλος της περιήγησης µπορείτε να ανεβείτε
µέχρι το επιβλητικό Schloss (κάστρο της Χαϊδελβέργης), για να θαυµάσετε την πόλη και το ποταµό πανοραµικά,
αλλά και για να δείτε το περίφηµο Γερµανικό µουσείο Φαρµακευτικής. Περπατήστε στο τεράστιο πεζόδροµο της
παλιάς πόλης, την Χαουπστράσε (1600 µ.) που θεωρείται ο µεγαλύτερος της Γερµανίας, αγαπητός από τον
γυναικείο πληθυσµό αφού είναι γεµάτος από καταστήµατα. Τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο CROWNE
PLAZA 4* sup. (www.crowneplazaheidelberg.de ).
2η µέρα: Χαιδελβέργη – Μπάντεν Μπάντεν – Στρασβούργο
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το Μπάντεν Μπάντεν Η ξακουστή αυτή λουτρόπολη είναι γνωστή για τις
ιαµατικές πηγές, τα λουτρά του Καρακάλα, αλλά και το Καζίνο, κτίριο«κόσµηµα» της πόλης, µε τους ολάνθιστους
κήπους & τον ποταµό Όος που την διαρρέει. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για το Στρασβούργο όπου θα
περιηγηθούµε . Εκεί δεσπόζει ο Καθεδρικός Ναό της Notre Dame µε ύψος 142 µ., αλλά και το εντυπωσιακό
Αστρονοµικό ρολόι που βρίσκεται στο εσωτερικό του, από τα µεγαλύτερα που υπάρχουν παγκοσµίως. ∆εν θα
παραλείψουµε βεβαίως να περπατήσουµε στην γνωστή κουκλίστικη «Μικρή Γαλλία» µε τα ξύλινα σπιτάκια. Αργά το
απόγευµα επιστροφή στη Χαιδελβέργη
3η µέρα: στη µαγεία του Μέλανα ∆ρυµού, Φράιµπουργκ, λίµνη Τίτιζε & καταρράκτες Triberg
Πρόγευµα και προορισµός µας ο Μέλανας ∆ρυµός και το σπάνιας οµορφιάς Μαύρο ∆άσος µε την καταπληκτική
φύση. Πρώτη µας στάση το Φράιµπουργκ από τις γνωστότερες και πλέον φηµισµένες πανεπιστηµιουπόλεις της
Γερµανίας, όπου και θα περιηγηθούµε περιπατητικά. Συνεχίζουµε για την καρδιά του µαγευτικού δάσους, τον
περίφηµο Μέλανα ∆ρυµό, που είναι γεµάτος µε ψηλά κωνοφόρα δέντρα και ξύλινα κουκλίστικα σαλέ. Το οδοιπορικό
µας περνώντας από γραφικές κοιλάδες θα καταλήξει αρχικά στην «πνιγµένη» στο πράσινο λίµνη Τίτιζεε και στη
συνέχεια στους υψηλότερους καταρράκτες της Γερµανίας στην περιοχή Τρίµπεργκ. Μην ξεχνάτε ό,τι βρίσκεστε στην
καρδιά του Μέλανα ∆ρυµού, για αυτό µην παραλείψετε να επισκεφθείτε το τοπικό µουσείο, µε εκθέµατα της
περιοχής του Μέλανα ∆ρυµού, ή κάποιο από τα πολλά καταστήµατα.

4η µέρα: Χαιδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος αναλόγως µε την πτήση της επιστροφής . Μεταφορά στη Φρανκφούρτη
και το αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.

Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.

ΑΝΑΧ. : 16 Φεβρουαρίου 4 µέρες
Τιµή Κατά άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

399
349
529

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 180.
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ µε την LUFTHANSA
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CROWNE PLAZA 4* sup ή παρόµοιο
• Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
• Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίου και επίναυλοι καυσίµων , φόροι πόλεων, check point – parking € 20
κατ άτοµο , αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, και ότι δεν αναφέρεται
στα προσφερόµενα.

