Πανόραµα Αλσατίας – Χαϊδελβέργη
5 ηµέρες αεροπορικώς

1η Μέρα | ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ – RÜDESHEIM – BADEN-BADEN –
ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Άφιξη και επίσκεψη στο πανέµορφο
και γραφικό Rüdesheim, χτισµένο πάνω στις όχθες του Ρήνου και δηµοφιλές σηµείο για έναρξη ή
τέλος µιας κρουαζιέρας στο ιστορικό ποτάµι. Συνεχίζουµε για το µοναδικό Baden-Baden
παγκόσµια γνωστό για τα θερµά λουτρά που επέλεγαν ακόµη και οι ρωµαίοιαυτοκράτορες, καθώς
και τη µπαρόκ αρχιτεκτονική του που συγκινεί τους λάτρεις της, από την εποχή της Αναγέννησης.
Θα καταλήξουµε στο Στρασβούργο που βρίσκεται στη δυτική πλευρά του Ρήνου και δύο γέφυρες
το ενώνουν µε τη γερµανική κωµόπολη Κελ. Είναι µία από τις δύο έδρες του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και έδρα του Ευρωπαϊκού ∆ικαστηρίου Ανθρωπίνων ∆ικαιωµάτων και από το 1949
του Συµβουλίου της Ευρώπης. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας και, εάν οι συνθήκες το
επιτρέπουν, θα επισκεφτούµε την παλιά πόλη µε την συνοδεία του αρχηγού µας.
2η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ
ΙΛ
Πρωινό και στη συνέχεια θα επισκεφτούµε το ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου, ονοµαζόµενο
«Petite France» (Μικρή Γαλλία), που χαρακτηρίσθηκε ως αξιοθέατο παγκόσµιας κληρονοµιάς από
την Unesco το 1988. Οι εικόνες που χαρίζει απλόχερα στους επισκέπτες της η «Μικρή Γαλλία»
είναι πανέµορφες, σχεδόν παραµυθένιες, και άνετα προσφέρονται για καρτ-ποστάλ. Μικρές

παρόχθιες κατοικίες του 16ου και 17ου αιώνα µε ξύλινο σκελετό. Πριν την αποχαιρετήσετε,
επισκεφθείτε οπωσδήποτε το φράγµα Vauban (17ου αιώνα) και τις πολυφωτογραφηµένες
µεσαιωνικές γέφυρες Ponts Couverts µε τους τέσσερις πύργους του 14ου αιώνα. Άλλα σηµαντικά
αξιοθέατα που θα επισκεφτούµε είναι ο Καθεδρικός Ναός, η οικία Καµερζέλ, το αστρονοµικό ρολόι
της πόλης και το Ανάκτορο Ροάν που πλέον φιλοξενεί διάφορες πολιτιστικές Εκθέσεις. Χρόνος
ελεύθερος και για όσους επιθυµούν κρουαζιέρα στον παραπόταµο του Ρήνου Ιλ. Θα πλοηγηθούµε
στα στενά υδάτινα µονοπάτια του όπου θα δούµε τα κουκλίστικα σπίτια µε τα λουλουδιασµένα
µπαλκόνια που καθρεπτίζονται στα ασάλευτα νερά των καναλιών. Οι παραδοσιακές γέφυρες που
ενώνουν τις όχθες, ενισχύουν και αναδεικνύουν τη γραφικότητα του τοπίου.
3η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ∆ΡΟΜΟΣ ΚΡΑΣΙΟΥ (ΚΟΛΜΑΡ – RIQUEWIR –
EGUISHEIM)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γαλλική Colmar, το στολίδι της Αλσατίας. Βρίσκεται στον δρόµο
του κρασιού και φηµίζεται για τον οινοτουρισµό. Περιηγηθείτε στο ιστορικό κέντρο που
χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισµένα στις όχθες του ποταµού Λάουχ. Εκεί θα
θαυµάσετε το δηµαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωµένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και
µικρές πανέµορφες πλατείες µε ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερο χρόνο θα έχουµε στο
πιο όµορφο σηµείο της παλαιάς πόλης, την λεγόµενη «Μικρή Βενετία» που χαρακτηρίζεται από
κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρµέ εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για
το χωριό Ρικβίρ. Έναν δηµοφιλή τουριστικό προορισµό, κυρίως για την αρχιτεκτονική των κτιρίων
του 16ου αιώνα, που µοιάζουν ανέπαφα, και των τειχών που το περιβάλλουν. Χρόνος ελεύθερος
και αναχώρηση για το γραφικό χωριό Eguisheim στη βορειοανατολική Γαλλία, στο οποίο οι λέξεις
ποτέ δε µοιάζουν αρκετές για να περιγράψουν την οµορφιά του. Βρίσκεται απλωµένο γύρω από
ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους πέντε αιώνες. Το χωριό
οχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα σοκάκια
σε κύκλους, δίνοντας στο Eguisheim έναν µοναδικό χαρακτήρα. Το κλίµα της περιοχής είναι
ιδανικό για αµπελοκαλλιέργεια. Έτσι οι περισσότεροι κάτοικοί του είναι αµπελουργοί και τα σπίτια
τους τα χρησιµοποιούν σαν κελάρια και µαγαζιά όπου οι πολυάριθµοι τουρίστες µπορούν να
γευτούν ή και να αγοράσουν το κρασί τους. Έπειτα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
4η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ – SCHWABENTOR – ΤΥΜΠΙΝΓΚΕΝ
Πρωινό και αναχώρηση. Πρώτη µας στάση το Φράιµπουργκ απότιςγνωστότερες και πλέον
φηµισµένες πανεπιστηµιουπόλεις της Γερµανίας, όπου και θα περιηγηθούµε περιπατητικά στο
ιστορικό κέντρο της πόλης για να δούµε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα,
χαρακτηριστικό δείγµα ροµανικού και γοτθικού ρυθµού. Επίσης, θα δούµε το ιστορικό
Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυµίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν αποτέλεσε
σηµαντικό εµπορικό κέντρο. Η βόλτα θα ολοκληρωθεί στην πλατεία του δηµαρχείου από το οποίο
ξεκινά ένα µοναδικό σύµπλεγµα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών µε παραδοσιακά
εστιατόρια που φηµίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και
µπυραρίες. Έπειτα αναχώρηση για την πύλη-πύργο Schwabentor όπου κατά τον µεσαίωνα, ήταν η
πιο πρόσφατη από τις δύο εναποµείνασες πύλες του µεσαιωνικού αµυντικού τείχους του
Φράιµπουργκ
στη Βάδη-Βυρτεµβέργη της Γερµανίας. Είναι ευρύτερα γνωστή ως πύλη της Σουηβίας, ένα από τα
αρχαιότερα δουκάτα της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος και επίσκεψη στην Τύµπινγκεν, πόλη µε
έντονο ακαδηµαϊκό χαρακτήρα λόγω του πανεπιστηµίου της που είναι ένα από τα παλαιότερα της
Γερµανίας και της Ευρώπης γενικότερα (έτος ίδρυσης: 1477), στο οποίο φοιτούν περί τους 27.000
φοιτητές. Η Τύµπιγκεν είναι κτισµένη γύρω από το ιστορικό κέντρο (παλιά πόλη, γερµ. Altstadt) το
οποίο αποτελεί και το εµπορικό κέντρο της και διασχίζεται από τον ποταµό Νέκαρ αποτελώντας
ένα τοπίο µοναδικής αισθητικής µε παραδοσιακά σπίτια και γραφικές πλατείες, ενώ το βλέµµα
κερδίζουν οι πολύχρωµες κατοικίες κοντά στο ποτάµι. Χρόνος ελεύθερος και επιστροφή στο
ξενοδοχείο.
5η Μέρα | ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΑΙΝΖ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ) – ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για το Μάινζ. Άφιξη και θα δούµε το Μουσείο του Γουτεµβέργιου, το

πανεπιστήµιο J. Gutenberg, θα περπατήσουµε στην παλιά πόλη, θα δούµε τον ναό του Αγίου
Στεφάνου µε τον γοτθικό ρυθµό και τα υπέροχα βιτρό, το µουσείο µοντέρνας τέχνης που
εντυπωσιάζει µε τον κεκλιµένο πύργο του (έχει κλίση επτά µοιρών) και φιλοξενεί πάντα
ενδιαφέρουσες εκθέσεις και τον κεντρικό σιδηροδροµικό σταθµό, από τους πιο όµορφους στη
Γερµανία. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχώρηση για την Φρανκφούρτη. Στη σύντοµη
περιήγησή µας στο παλιό κοµµάτι της πόλης, πατρίδας του Γκαίτε, θα δούµε το σιντριβάνι, την
εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τα κουκλίστικα σπίτια της Römerberg κ.ά. Θα καταλήξουµε στον
ποταµό Μάιν, που θα µας επιτρέψει να απολαύσουµε το θέαµα των ουρανοξυστών του οικονοµικού
κέντρου της Ευρώπης, το λεγόµενο «Μάινχαταν». To απόγευµα, µεταφορά στο αεροδρόµιο για την
πτήση της επιστροφής.
Περιλαµβάνονται :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια µε Aegean
Μετακινήσεις µε πολυτελή υπερυψωµένα πούλµαν του γραφείου µας.
Μεταφορές από/προς αεροδρόµιο εξωτερικού.
∆ιανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία της επιλογής σας.
∆ιατροφή όπως αναφέρεται στον τιµοκατάλογο.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµα.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Φ.Π.Α.
Ασφαλιστική κάλυψη αστικής /επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν περιλαµβάνονται :
• Φόροι αεροδροµίων.
• Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, και γενικά όπου απαιτείται.
• Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο.
• ∆ηµοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία.

Πανόραµα Αλσατίας - Χαϊδελβέργη 5ηµ
Αναχωρήσεις

Ξενοδοχείο

25/10

Kyriad Nord Palais des
Congrès
Schiltigheim
3* ηµικεντρικό
Mercure
Centre Gare
4* κεντρικό
Hilton
Strasbourg 4*
ηµικεντρικό

∆ιατροφή

Εγγυηµένες θέσεις

Early
Κανονική Παιδί
Επιβ.
Τιµή
2-12
Μονόκ.
Booking

πρωινό

469 €

499 €

289 €

100 €

πρωινό

545 €

585 €

289 €

155 €

Πτήσεις - Αερ.
Εταιρία - Παρ/σεις

Aegean Airlines
Εγγυηµένες θέσεις
Αθήνα-Φρανκφούρτη
08:15 - 10:15
Φρανκφούρτη- Αθήνα
18:45 - 21.50

πρωινό

595 €

645 €

289 €

190 €

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150 €. Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο. Check Point 15 €. Η
ξενάγηση της Χαϊδελβέργης θα γίνει την 5η µέρα και η ξενάγηση Φρανκφούρτης την ηµέρα της άφιξης.

