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Ταξιδεύοντας με ασφάλεια & διπλανή θέση στο πούλμαν κενή

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ: ΕΥΡΩΠΗ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: ΟΜΑΔΙΚΑ
ΣΤΥΛ: ΙΣΤΟΡΙΑ/ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΙ/ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ
ΦΥΣΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ

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 «Δρόμο του
Κρασιού» και συμπληρώνεται από τα απίστευτα φυσικά τοπία στον Μέλανα Δρυμό με τα
γραφικά χωριά και τα κουκλίστικα σπιτάκια. Ακόμη, ένα πλούσιο οδοιπορικό στην
πανέμορφη Αλσατία με ολοκληρωμένη γνωριμία της πρωτεύουσάς της, του γραφικού
Στρασβούργου, την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κρουαζιέρα στον ποταμό Ρήνο
θα προσδώσει μια ευχάριστη νότα στο μοναδικό αυτό ταξίδι!

ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
… από τους πιο έμπειρους διοργανωτές της ελληνικής αγοράς …
ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ δρομολόγια πτήσεων με LUFTHANSA AIRLINES
Αθήνα Φρανκφούρτη Αθήνα ( πρωί – βράδυ )
Διαμονή σε ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 4*,4*sup με πλούσια μπουφέ πρωινά
NH COLLECTION Φρανκφούρτη & HILTON Στρασβούργο


Μετακινήσεις με πολυτελή κλιματιζόμενα λεωφορεία



Οδοιπορικό στους περίφημους Δρόμους του κρασιού (Ρικβίρ, Κολμάρ, Εγκουισχάιμ)



Περιήγηση στο πανέμορφο Μπάντεν Μπάντεν & την ονειρεμένη Χαϊδελβεργη



Εκδρομή στην πανεπιστημιούπολη του Φράιμπουργκ και την λίμνη Τιτιζέ



Περιηγήσεις σε Βισμπάντεν και Φρανκφούρτη



Εκδρομή στη περιοχή του εκπληκτικού Μέλανα Δρυμού και στην ορεινή πόλη Τρίμπεργκ



Κρουαζιέρα στο σημαντικό τμήμα του ποταμού Ρήνου



Εκδρομή στον Ρομαντικό Δρόμο (Βίρτσμπουργκ – Ρότενμπουργκ)

 ΕΜΠΕΙΡΟΤΑΤΟΣ αρχηγός συνοδός σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
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…εσείς 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.ά., 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.
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ΑΛΣΑΤΙΑ ΜΕΛΑΝΑΣ
ΔΡΥΜΟΣ ΡΗΝΑΝΙΑ
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέρα 1η: Αθήνα ή Θεσσαλονίκη (Φρανκφούρτη) - Στρασβούργο
Πρωινή άφιξη στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για
το Στρασβούργο της Γαλλίας, πρώτο σταθμό του ονειρεμένου ταξιδιού μας. Το Στρασβούργο,
πρωτεύουσα και κέντρο της Αλσατίας, είναι χτισμένο στη δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται
από τον ποταμό Ιλλ μέσω των καναλιών που απλώνονται σε αυτήν. Η περιπατητική μας
περιήγηση επικεντρώνεται στο ιστορικό κέντρο του Στρασβούργου που προστατεύεται από την
Unesco σαν μνημείο Παγκόσμιας κληρονομιάς. Περνάμε από την πλατεία της Δημοκρατίας
όπου βλέπουμε την Εθνική Βιβλιοθήκη, το κτίριο της Διοικητικής Περιφέρειας του Ρήνου και το
Εθνικό Θέατρο. Ακολουθεί η Όπερα του Στρασβούργου και το Δημαρχείο. 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. Για τη συνέχεια,
περίπατος στην πιο παλιά γειτονιά της πόλης την «μικρή Γαλλία», όπου στο παρελθόν είχαν
τα σπίτια τους ψαράδες και βυρσοδέψες. 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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Ημέρα 2η: Στρασβούργο (Δρόμοι του Κρασιού: Ρικβίρ - Κολμάρ - Εγκουισχάιμ)
Την σημερινή μέρα θα την αφιερώσουμε σε ένα εξαιρετικό οδοιπορικό στους περίφημους Δρόμους
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 Δουκών
της Βυρτεμβέργης και έχοντας γλιτώσει από τους πολέμους που ρήμαξαν την περιοχή διατηρεί την
οικιστική αρχιτεκτονική του 16ου αι., ενώ οι λιγοστοί κάτοικοί του δεν έπαψαν να ασχολούνται ως
σήμερα με την καλλιέργεια των σταφυλιών ποικιλίας Riesling για την παραγωγή κρασιού. Διατηρεί
τμήμα της οχύρωσής του, πλακόστρωτα δρομάκια και πύργους, παλιά σιντριβάνια, όμορφες στέγες
σπιτιών, ξυλοδεσιές, πανδαισία χρωμάτων στους τοίχους, ποικιλία λουλουδιών στα παράθυρα.
Ακολουθεί η 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, 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 …χαθούμε 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 το απόγευμα στο Στρασβούργο και για τα βράδυ προτείνουμε μια βόλτα με τα
καραβάκια στα κανάλια της πόλης με την υπέροχη αρχιτεκτονική.
Ημέρα 3η: Στρασβούργο (Μέλανας Δρυμός, Τρίμπεργκ, λίμνη Τιτιζε, Φράιμπουργκ)
Συναρπαστική ολοήμερη εκδρομή στην καρδιά ενός από τα διασημότερα ορεινά συμπλέγματα της
Κεντρικής Ευρώπης, τον περίφημο Μέλανα Δρυμό όπου θα μας αποκαλύψει ένα μοναδικό φυσικό
τοπίο που παρά το όνομα του (Μέλας) δεν είναι καθόλου «σκοτεινό». Γραφικά χωριά με κουκλίστικα
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σπίτια, λίμνες, καταρράκτες,
πεύκα και έλατα μας συνοδεύουν
σε όλη τη διάρκεια της διαδρομής
μας. Πρώτος μας σταθμός το
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 τη γραφική λίμνη
Τίτιζε με τα υπέροχα καφέ και
καταστήματα. Ακολουθεί
το
Φράιμπουργκ, μία από τις πιο
γνωστές γερμανικές πανεπιστημιουπόλεις και ταυτόχρονα σημαντική παραγωγός περιοχή
ποιοτικών κρασιών που αποτελεί την νότια είσοδο στον Μέλανα Δρυμό. 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 αιώνα 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 αιώνα. Επισκεπτόμαστε την πλατεία Δημαρχείου με το
Παλαιό και Νέο Δημαρχείο και τον Δομινικανό 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο.
Ημέρα 4η: Στρασβούργο (Μπάντεν Μπάντεν, Χαϊδελβέργη) – Φρανκφούρτη
Αφήνουμε την Αλσατία με τελικό προορισμό την Φρανκφούρτη και ενδιάμεση στάση αρχικά στο
Μπάντεν Μπάντεν στο ομοσπονδιακό κράτος της Βάδης Βυρτεμβέργης, στις δυτικές πλαγιές
του Μέλανα Δρυμού. Η ονομασία της πόλης προέρχεται από τα λουτρά της αφού οι πηγές της
πόλης ήταν ονομαστές από τη ρωμαϊκή εποχή, τότε που ιδρύθηκε ως οικισμός. Οι πηγές του
Μπάντεν Μπάντεν είναι γνωστές για πάνω από 2.000 χρόνια και οι σημερινές εγκαταστάσεις
θυμίζουν έντονα ρωμαϊκά λουτρά του 3ου αιώνα μ.Χ.. Συγκεκριμένα, το νερό των πηγών του
Καρακάλλα, που βρίσκονται μέσα στη πόλη, είναι γνωστό για τις θεραπευτικές του ιδιότητες.
Το Μπάντεν Μπάντεν είναι σταθερά ψηλά στη λίστα των πολυτελών προορισμών για τους
πλούσιους και διάσημους του πλανήτη, και αποτελεί εδώ και πολλές δεκαετίες κλασική αξία
ευζωίας, που πλέον προσελκύει και ένα ευρύτερο κοινό σύγχρονων bon-vivants. Αναχώρηση
για την επόμενη στάση μας, στην αρχαιότερη πανεπιστημιούπολη της χώρας, την ιστορική
Χαϊδελβέργη που δέχεται περισσότερα από τρία εκατομμύρια επισκέπτες ετησίως και βρίσκεται
στην κορυφή της επισκεψιμότητας στη Γερμανία. Η παλιά Χαϊδελβέργη, μια ονειρεμένη πόλη
και κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού, θα μας μαγέψει στην περιπατητική περιήγησή μας
όπου δεσπόζει 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». Διασχίζοντας την πύλη της Παλιάς Γέφυρας με τους δύο ψηλούς πυργίσκους,
θα φωτογραφηθούμε με θέα την μεσαιωνική πόλη που στεφανώνεται από το αμφιθεατρικό
κάστρο στο όρος Königstuhl, που μνημονεύεται και ως «Ανάκτορο». 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 κτίριο
του Δημαρχείου και απέναντί του ο περίφημος Γοτθικός Ναός του Αγίου Πνεύματος Θα
συνεχίσουμε στον μεγάλο πεζόδρομο Haupstrasse και προς τα κτίσματα του διακεκριμένου
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Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης, του παλαιότερου της 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 δηλαδή 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 τής υποβασταζόμενης
από αγγέλους Παναγίας (1718), με
σκοπό
να
επαναφέρει
τους
κακόδοξους Προτεστάντες πίσω στο
Ρωμαιοκαθολικό Δόγμα 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.
Διόλου απίθανο για τη Χαϊδελβέργη που καθόριζε τη πνευματική ζωή από τους λόγιους και όχι
μόνο τους ηγέτες. Στον ελεύθερο χρόνο σας στην καρδιά της παλιάς πόλης και στον πεζόδρομο
θα βρείτε πολλά εστιατόρια ή μπυραρίες με ποικιλία στο σνίτσελ ή χοιρινό κότσι,
πατατόσουπες, πατατοσαλάτα, χοιρινό μαγειρεμένο με μαύρη μπύρα αλλά και ποικιλίες
βαρελίσιας μπύρας. Για όσους επιθυμούν μπορούν να συνεχίσουν στη βόρεια πλευρά της
πόλης και διασχίζοντας τον ποταμό Νέκαρ να ανεβούν στο περίφημο «Μονοπάτι των
Φιλοσόφων». Είναι η διαδρομή που συχνά περπατούσαν οι καθηγητές και οι φιλόσοφοι του
Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης κατά την ρομαντική περίοδο. Εκεί θα βρεθείτε στη γαλήνη
των αμπελώνων του λόφου και η περιοχή θα σας χαρίσει μια εξαιρετική θέα προς την πόλη, το
ποτάμι και την κοιλάδα και … μοναδικές φωτογραφίες. Αναχώρηση στην συνέχεια για την
Φρανκφούρτη, την 5η μεγαλύτερη πόλη και το σημαντικότερο οικονομικό κέντρο της Γερμανίας,
όπου θα φθάσουμε νωρίς το απόγευμα. Η Φρανκφούρτη είναι η μόνη ευρωπαϊκή πόλη που
επιτρέπει να χτιστούν ουρανοξύστες μέσα στο ιστορικό της κέντρο. Μάλιστα η εικόνα της
συνοικίας όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι οι περισσότεροι ουρανοξύστες, δίπλα στη δυτική
όχθη του Μάιν έδωσε στην πόλη το όνομα Μαϊνχάταν (Mainhattan), ως αναφορά στην
ομοιότητα με το γνωστό Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Μετά την τακτοποίηση μας στο ξενοδοχείο
θα έχουμε την πρώτη μας περιπατητική βόλτα στο κέντρο της πόλης με την συνοδεία πάντα
του έμπειρου αρχηγού μας.
Ημέρα 5η: Φρανκφούρτη (Κρουαζιέρα στον Ρήνο – Βισμπάντεν)
Σήμερα θα απολαύσουμε μια κρουαζιέρα στον Ρήνο, τον εκπληκτικό ποταμό που διασχίζει τρεις
διαφορετικές βιογεωγραφικές ενότητες: την αλπική (Ελβετία και σύνορα με τη Γερμανία), την
ηπειρωτική (κεντροευρωπαϊκά υψίπεδα) και την ατλαντική. Ο Ρήνος υπήρξε μία ζωτικής
σημασίας πλωτή οδός που μετέφερε εμπορεύματα και αγαθά. Τα πολλά κάστρα και
προϊστορικές οχυρώσεις στις όχθες του επιβεβαιώνουν τη σημασία του. 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.
Η περιοχή αυτή ανακηρύχθηκε το 2002, από την UNESCO, μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς.
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. Σήμερα η πόλη κυριαρχείται από έργα μεγάλης
κλίμακας που έχουν γίνει στο πνεύμα και το στιλ του κλασικισμού και του ιστορικισμού, ενώ τα
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περισσότερα κτίρια της πόλης χρονολογούνται μεταξύ 1850 και 1910. Στη περιήγηση μας θα
θαυμάσουμε τη νεογοτθική Μαρτκίρχε (Εκκλησία της Αγοράς), χτισμένη στα 1853-1862 που
υψώνεται πάνω απ' όλα τ' άλλα κτίρια της πόλης σε ύψος 97 μέτρων, το παλιό Δημαρχείο Άλτες
Ρατχάους από το 1610 και το Κούρχαους ( Λουτρά), κτίσμα από τις αρχές του 20ού αιώνα.
Επιστροφή στην Φρανκφούρτη και στην περιήγηση που ακολουθεί θα δούμε τους
εντυπωσιακούς ουρανοξύστες, το ιστορικό κέντρο και θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη με
το Δημαρχείο και τον εκπληκτικό Καθεδρικό ναό, αλλά και στον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο
Zeil με τα ωραία καφέ και τα μοντέρνα πολυκαταστήματα.
Ημέρα 6η: Φρανκφούρτη - Ρομαντικός Δρόμος (Βίρτσμπουργκ - Ρότενμπουργκ)
Πρωινή αναχώρηση για μια εκδρομή που 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, με το
εντυπωσιακό μπαρόκ παλάτι του να ξεχωρίζει. Η πόλη βρίσκεται στο βόρειο άκρο της Βαυαρίας και
είναι πρωτεύουσα της κάτω Φρανκονίας. Ιδρύθηκε γύρω στο 700 μ.Χ., όταν στον λόφο Marienberg
κατασκευάστηκε ένα οχυρό. Το
ομώνυμο φρούριο που αποτελεί και
σύμβολο της πόλης κτίστηκε πάνω
στο αρχικό οχύρωμα τον 13ο αιώνα
και υπήρξε έδρα των Πριγκήπων Επισκόπων
της
πόλης
για
περισσότερα από 500 χρόνια. Η
μπαρόκ και ροκοκό αρχιτεκτονική της
πόλης αναδεικνύεται μέσα από τα
κτίρια του όπως το εντυπωσιακό
παλάτι Residenz του 18ου αιώνα με
τα περίτεχνα δωμάτια. Στη συνέχεια
μας περιμένει το μεσαιωνικό
Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ ή
αλλιώς «κόκκινο φρούριο πάνω από
το ποταμό Τάουμπερ», πόλη στη περιοχή Άνσμπαχ της μέσης Φρανκονίας. Το Ρότενμπουργκ
είναι διάσημο για την καλά διατηρημένη μεσαιωνική παλιά του πόλη, που αποτελεί πόλο έλξης για
τουρίστες από όλο τον κόσμο. Τα καλοδιατηρημένα τείχη, η παλιά αγορά της πόλης, οι πλατείες με
τις μεγάλες κρήνες, το Δημαρχείο, όλα τα ιστορικά σημεία του Ρότενμπουργκ αποπνέουν τη μαγεία
μιας άλλης εποχής. Αξίζει να αναφέρουμε πως το Δημαρχείο είναι ένα αξιοσημείωτο αναγεννησιακό
κτίριο που ήταν η έδρα της κυβέρνησης για την πόλη-κράτος κατά τη διάρκεια του μεσαίωνα και
για την πόλη του Ρότενμπουργκ από το έτος σχηματισμού της ομοσπονδιακής κυβέρνησης. Ο
πύργος του είναι ένα από τους μοναδικούς προσβάσιμους πύργους της πόλης. Στην πόλη
βρίσκεται το Μουσείων των Εγκλημάτων, που περιέχει διάφορες συσκευές ποινών και
βασανιστηρίων που χρησιμοποιούνταν κατά τον Μεσαίωνα. Μη παραλείψετε να δοκιμάσετε το
αυθεντικό γλύκισμα του Ρότενμπουργκ, τη "χιονόμπαλα" (γερμ. Schneeball)- τηγανητή ζύμη σε
σχήμα σαν μια μπάλα που καλύπτεται είτε με άχνη ζάχαρη ή σοκολάτα. Επιστροφή αργά το
απόγευμα στην Φρανκφούρτη.
Ημέρα 7η: Φρανκφούρτη – Αθήνα ή Θεσσαλονίκη
Ημέρα ελεύθερη στην διάθεσή σας να την αξιοποιήσετε όπως επιθυμείτε. Αξίζει να επισκεφθείτε
το σπίτι του διάσημου Γκαίτε ή ένα από τα πολλά και ενδιαφέροντα μουσεία της πόλης. Γεμάτοι
πανέμορφες εικόνες και εντυπώσεις μεταφερόμαστε στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης για
την επιστροφή μας στην Ελλάδα.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
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ΠΤΉΣΕΙΣ

ΩΡΑ
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

ΩΡΑ
ΑΦΙΞΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

ΔΙΑΔΡΟΜΗ

1η μέρα

Αθήνα – Φρανκφούρτη

07.10

09.10

7η μέρα

Φρανκφούρτη – Αθήνα

20.20

00.05

ΤΙΜΕΣ

Ταξίδι

Αναχώρηση

Ξενοδοχεία
Διατροφή

17/7

4*sup

ΑΛΣΑΤΙΑ
ΜΕΛΑΝΑΣ
ΔΡΥΜΟΣ
ΡΗΝΑΝΙΑ

21/8

7 ημέρες

7, 14/8

Hilton
Strasbourg
&
Nh Collection
Frankfurt

17/9

Πρωινό

31/7

2κλ

1κλ

725

+300

745

Φόροι

Παρατηρήσεις

+290

Δεν
περιλαμβάνονται
δημοτικοί φόροι
ξενοδοχείων

+300

* Παιδί έως 11 ετών στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες = - 100€
Το

COSMORAMA σας προσφέρει:

 Πτήσεις με Lufthansa Airlines: Αθήνα Φρανκφούρτη Αθήνα
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* sup ως ακολούθως ή παρόμοια:
HILTON STRASBOURG (Στρασβούργο) & NH COLLECTION (Φρανκφούρτη)
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά
 Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις όπως περιγράφονται στο πρόγραμμα
 Κρουαζιέρα στο Ρήνο
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης/Φ.Π.Α.
 Έμπειρο αρχηγό/συνοδό
 Ταξιδιωτικό φάκελο με χρήσιμες πληροφορίες
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ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
×

Είσοδοι σε επισκεπτόμενα αξιοθέατα ή μουσεία

×

Δημοτικοί φόροι πληρωτέοι επιτόπου στα ξενοδοχεία

×

Ό,τι δεν αναφέρεται στα προσφερόμενα ή αναγράφεται προαιρετικό/προτεινόμενο

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ


Απαραίτητο διαβατήριο ή ταυτότητα τελευταίας 15ετίας σε καλή κατάσταση

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ
Να έχετε διαβάσει προσεκτικά το πρόγραμμα του ταξιδιού, να έχετε ενημερωθεί για τους
γενικούς όρους τους οποίους θα βρείτε στο site μας www.cosmorama-travel.gr καθώς και στα
έντυπά μας και να έχετε υπογράψει την Σύμβαση Συμμετοχής.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ
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ΤΡΑΠΕΖΑ

ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

IBAN

ALPHA BANK

101-00-2320-009478

GR42 0140 1010 1010 0232 0009 478

NATIONAL BANK

080/471703-14

GR61 0110 0800 0000 0804 7170 314

EUROBANK

0026.0012.32.0200537077

GR08 0260 0120 0003 2020 0537 077

PIRAEUS BANK

5029-057435-719

GR28 0172 0290 0050 2905 7435 719
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Κάνε τη σωστή επιλογή. Διάλεξε

COSMORAMA…

…γιατί για μας το ταξίδι είναι η τέχνη της μετουσίωσης του ονείρου σε πραγματικότητα!
Δέκα λόγοι θα σας πείσουν:
 ΞΕΚΑΘΑΡΕΣ ΤΙΜΕΣ
Σεβόμενοι απολύτως τον ταξιδιώτη, ανακοινώνουμε γραπτώς και με σαφήνεια την τιμή
του ταξιδιού. Σύμφωνα με την ελληνική και κοινοτική νομοθεσία δημοσιεύουμε το κόστος
για επιπλέον έξοδα για βίζες και φόρους αεροδρομίων πληρωτέα στην Ελλάδα. Τα
ταξίδια μας δεν έχουν κρυφές χρεώσεις. Ο ταξιδιώτης ενημερώνεται από την αρχή για
την τελική αξία του ταξιδιού του. Η σωστή ενημέρωση είναι για εμάς δείγμα σοβαρότητας
και σεβασμού προς τον πελάτη.
 ΞΕΚΑΘΑΡΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Τα αναλυτικά μας προγράμματα είναι πλήρη και λεπτομερή. Όσοι ταξιδεύουν μαζί μας
γνωρίζουν πολύ καλά ότι τιμούμε την επιλογή των ταξιδιωτών, προσφέροντας τα πληρέστερα
και πιο καλο-σχεδιασμένα ταξίδια. Οι ξεναγήσεις μας είναι μελετημένες, οι τοπικοί ξεναγοί άρτια
καταρτισμένοι και οι υπηρεσίες των τοπικών μας αντιπροσώπων υψηλότατων απαιτήσεων.
 ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΑΞΙΑ
Σχεδιάζοντας τα ταξίδια, βασική μας αρχή είναι να φτιάξουμε το καλύτερο πρόγραμμα στη
σωστή τιμή. Σεβόμαστε τα χρήματά σας και θέλουμε να απολαύσετε το ταξίδι μέχρι και το
τελευταίο σεντς. Τα ταξίδια μας αξίζουν τα λεφτά τους.
 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ ΣΕ ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ
Επιπλέον των άλλων οικονομικών προνομίων όπως εκπτωτικό κουπόνι, δωρεάν ξεναγήσεις
στα Μουσεία της Ελλάδος, το COSMORAMA σας προσφέρει τη δυνατότητα εξόφλησης του
ταξιδιού σας μέχρι και σε 12 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ με την πιστωτική σας κάρτα. Ρωτήστε τους
συμβούλους ταξιδιών μας.
 ΒΑΘΙΑ ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ
Η ομάδας μας, με πάνω από 30 χρόνια εμπειρία στο ταξίδι, είναι σίγουρα η πιο έμπειρη και η
πιο πολυταξιδεμένη ομάδα όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ναι, έχουμε
ταξιδέψει προσωπικά σε ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΧΩΡΕΣ που προτείνουμε ταξίδια. Αυτή η εμπειρία είναι
που κάνει τα ταξίδια μας ξεχωριστά και δίνει τη σιγουριά στους ταξιδιώτες ότι αγοράζουν το
ΚΑΛΥΤΕΡΟ.
 ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΟΝΑΔΙΚΟΤΗΤΑ
Κάθε χρόνο υλοποιούμε ταξίδια που γίνονται αντικείμενο θαυμασμού ακόμα και από
συναδέλφους μεγάλων ταξιδιωτικών οργανισμών στο εξωτερικό. Δεν είναι τυχαίο που το 2013

ΑΣΛΑΤΙΑ ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ ΡΗΝΑΝΙΑ 7 ημ. - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ’21

10

το COSMORAMA διακρίθηκε ως το καλύτερο Ταξιδιωτικό Γραφείο στην Ελλάδα στον τομέα
των “Cultural Tours” από τον ASTA (American Society of Travel Agents).
 ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΚΑΙ ΜΕΡΑΚΙ
Για μας το ταξίδι είναι μέρος της ζωής μας. Στο κάθε μας ταξίδι αφιερώνουμε πολύ χρόνο,
προσωπική φροντίδα και μεράκι για να μπορέσουμε να ικανοποιήσουμε όλες σας τις
προσδοκίες. Και φυσικά όλα τα
στελέχη μας συνοδεύουν ταξίδια
στο

εξωτερικό.

Το

να

ταξιδεύουμε μαζί σας είναι τιμή
μας. Εκεί λοιπόν μας βρίσκετε
πάντα δίπλα σας.
 ΔΩΡΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΜΙΑ
Σε συνεργασία με το μεγαλύτερο
ταξιδιωτικό
Ελλάδας,

βιβλιοπωλείο
σας

της

προσφέρουμε

εκπτώσεις και δωρεάν βιβλία.
Επιπλέον

το

COSMORAMA

προσφέρει στους ταξιδιώτες του
εντελώς ΔΩΡΕΑΝ ξεναγήσεις
στα Μουσεία της Ελλάδας από
Διπλωματούχο Ξεναγό.
 ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΑ ΤΗΡΟΥΜΕ ΟΛΑ
ΟΣΑ ΣΑΣ ΥΠΟΣΧΟΜΑΣΤΕ
Συμμετέχοντας σε ένα ταξίδι
COSMORAMA

έχετε

τη

σιγουριά που σας παρέχει μια
Μεγάλη, Σοβαρή, Ποιοτική και
Φερέγγυα Ταξιδιωτική εταιρία με
πολυετή εμπειρία στον ταξιδιωτικό
χώρο.
 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΟΛΑ ΜΑΣ ΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ
Δίνουμε πληροφοριακό υλικό με χρήσιμα ιστορικά και πολιτιστικά στοιχεία για κάθε χώρα,
ανεξάρτητα από τη διάρκεια του ταξιδιού.
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