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ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ - ΑΛΣΑΤΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

7

ημέρες

Νέο αποκλειστικό
πρόγραμμα

Ταξίδι σε Αλσατία - Ελβετία. Καλοκαίρι 2022
Μια μοναδική αναχώρηση για ένα υπέροχο ταξίδι που συνδυάζει τις Γερμανικές περιοχές του Ρήνου στο Μέλανα
Δρυμό, την γραφική Αλσατία και την Ελβετία με το φημισμένο Αλπικό τρένο. Ένα ταξίδι για αυτούς που “ξέρουν” , μια
διαδρομή στα καλύτερα της Ευρώπης.

1η ημέρα: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ ΚΑΣΤΡΟ - ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ - FRAUENKIRCHE
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία στις 10.00
το πρωί, έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για
τη Νυρεμβέργη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο
και αναχώρηση για το ιστορικό κέντρο της πόλης.
Στεφανωμένη από το αυτοκρατορικό Κάστρο της
Νυρεμβέργης – που χαρίζει κι ένα υπέροχο πανόραμα της
πόλης – η Νυρεμβέργη μοιάζει με ζωντανό, αριστοτεχνικό
πίνακα του Ντύρερ. Το λεωφορείο μας αφήνει κοντά στο
κάστρο, από όπου, αφού απολαύσουμε την εντυπωσιακή
θέα στην πόλη, περπατώντας ανάμεσα στα τείχη και τους
πύργους, θα καταλήξουμε στην παλιά πόλη. Επίκεντρο
του μεσαιωνικού καμβά, η πλατεία Hauptmarkt με την
επιβλητική γοτθική Εκκλησία της Παναγίας (Frauenkirche) και το 19μετρο Schöner Brunnen (Όμορφο
Σιντριβάνι), διακοσμημένο με 40 περίτεχνα γλυπτά. Το
Δημαρχείο, η ογκώδης St.Sebalduskirche και η γέφυρα
Maxbrücke, που ενώνει δύο ιστορικές πλατείες, είναι
μερικά από τα πιο φωτογενή αξιοθέατα στη Νυρεμβέργη
του άλλοτε. Λίγο πιο κάτω ανοίγεται μπροστά σου ο
ποταμός Pegnitz, πάνω στον οποίο σαν να επιπλέει
βρίσκεται το «Γηροκομείο του Αγίου Πνεύματος» απ’ το
14ο αιώνα και λίγο πιο κάτω η ογκώδης εκκλησία του
Αγίου Λαυρεντίου. Ελεύθερος χρόνος και μην ξεχνάτε ότι
τα λουκάνικα της Νυρεμβέργης είναι τα πιο φημισμένα
στη Γερμανία. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Για το βράδυ προτείνουμε μια βόλτα στη νυχτερινή πόλη.
Στη Weißgerbergasse, περίπου 20 ιστορικά μεσοαστικά
σπίτια διασώθηκαν κατά τους βομβαρδισμούς. Την ημέρα
νιώθει κανείς πώς ήταν να ζει στη Νυρεμβέργη μιας άλλης
εποχής. Το βραδάκι, όμως, μπαράκια όπως το Mata Hari
τη μετατρέπουν σε hot spot της νυχτερινής ζωής.

2η ημέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρόγευμα
και,
αφού
δούμε
το
κτίριο
όπου
πραγματοποιήθηκε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης»,
αναχώρηση για την ειδυλλιακή πόλη της Χαϊδελβέργης,
μια από τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της
Γερμανίας, το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και
έδρα του παλαιότερου Πανεπιστημίου της χώρας, από το
1386. Θα περπατήσουμε στον πεζόδρομο Hauptstrasse,
από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, που περνάει από
την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα
του την αψίδα του Καρόλου, το κτίριο του Δημαρχείου,
τον εμβληματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Πνεύματος,
καθώς και την παλαιότερη, άριστα διατηρημένη οικία
της πόλης, το Τσουμ Ρίττερ. Λίγο παρακάτω θα δούμε

την πλατεία Πανεπιστημίου με το παλαιότερο κτίριο του
συγκροτήματος, από τις αρχές του 17ου αιώνα. Τέλος,
θα ανεβούμε στη φημισμένη Παλαιά Γέφυρα, που ενώνει
τις όχθες του ποταμού Νέκαρ, με τα αγάλματα της
Αθηνάς και του Κάρολου Θεοδώρου, πρίγκιπα εκλέκτορα
του Παλατινάτου, που φρόντισε για την κατασκευή της.
Χρόνος ελεύθερος.
Συνεχίζουμε, αλλάζοντας χώρα, για τη σημαντικότερη
πόλη της Αλσατίας, το Στρασβούργο. Ο τοπικός
πληθυσμός αποτελεί ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών
στοιχείων, ενώ η πόλη θεωρείται γέφυρα της ενότητας
μεταξύ της σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας. Άφιξη
στο ξενοδοχείο Hilton αργά το βράδυ, τακτοποίηση στα
δωμάτια. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΙΚΡΗ ΓΑΛΛΙΑ
- ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - CANAL CRUISE ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης.
Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής
προσδίδει η Μικρή Γαλλία, μια περιοχή η οποία μοιάζει να
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμύθια του Σαρλ
Περώ και την εποχή του 1600. Τα άφθονα νερά που
διοχετεύονται στην περιοχή αφορούν συγκεκριμένους
επαγγελματίες της εποχής, όπως βυρσοδέψες και
ψαράδες, που αποτελούσαν και την πλειοψηφία των
κατοίκων της. Μια ματιά στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει
για το μέγεθος των αμυντικών έργων, τα οποία έλαβαν
χώρα περί το 17ο αιώνα. Ένα από τα σημαντικότερα
ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη
αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1444 από
το Γουτεμβέργιο. Κατά την περιήγησή μας στο ιστορικό
κέντρο θα δούμε την πλατεία του Γουτεμβέργιου με
το παλαιό Δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό, ένα από τα
υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 142 μέτρα, το
εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν, το Μουσείο του Καθεδρικού
Νοτρ Νταμ, το Μουσείο Ιστορίας της πόλης, το Μουσείο
Αλσατίας, μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο είναι η έδρα
του Δικαστηρίου των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και από
κοινού με τις Βρυξέλλες, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Ελεύθερος χρόνος. Για
όσους επιθυμούν προτείνουμε μια ονειρεμένη κρουαζιέρα
στα κανάλια.
Το μεσημέρι ελάτε μαζί μας σε μια υπέροχη προαιρετική
εκδρομή στα φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης
του Στρασβούργου και σε ακτίνα 100 χλμ. υπάρχουν
67 φημισμένα κρασοχώρια, σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω
του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται από τη μια πλευρά
από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο,

δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις
αμπελοκαλλιέργειες. Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο
φημισμένα χωριά το Ρικβίρ και το Έγκισχαιμ. Στο πρώτο,
που είναι γνωστό ως το χωριό των αμπελουργών, καθώς
οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη καλλιέργεια
σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του
στρατηγού Ντε Γκωλ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του
χαρακτήρα, με τα παστέλ χρωματιστά σπίτια να έχουν την
τιμητική τους. Επισκεπτόμενοι το Εγκισχάϊμ θα δούμε ένα
κάστρο του 11ου αιώνα χτισμένο από τους δούκες της
Αλσατίας και θα περπατήσουμε στα μεσαιωνικά δρομάκια.
Επιστροφή το βράδυ στο ξενοδοχείο μας.

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΖΥΡΙΧΗ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό, αφήνουμε την υπέροχη
αυτή πόλη και κατευθυνόμαστε νότια, προς την Ελβετία.
Πρώτη πόλη που επισκεπτόμαστε είναι η Βασιλεία. Μια
πόλη βιομηχανική, αλλά με πολλά Μουσεία και πολύ
γραφική παλιά πόλη, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, που
διαρρέει την πόλη. Το λεωφορείο μας αφήνει κοντά στο
Μουσείο Τέχνης και από εκεί ξεκινάμε την περιήγησή μας.
Θα δούμε πρώτα τον πολύ εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό
και την πλατεία του, που σηματοδοτεί το θρησκευτικό
κέντρο της πόλης και περιβάλλεται από κτίσματα τοπικής
παραδοσιακής αρχιτεκτονικής. Σ΄ αυτήν την περιοχή
βρίσκεται και ένα σημείο, από όπου θα έχουμε μια υπέροχη
θέα στον ποταμό και τις γειτονιές της απέναντι όχθης.
Συνεχίζοντας, περνάμε από δρομάκια της παλιάς πόλης
ανακαλύπτοντας άριστα διατηρημένα σπίτια από το 15ο
αιώνα και καταλήγοντας στην πλατεία Marktplatz. Εδώ
θα δούμε το εντυπωσιακό «Κόκκινο Δημαρχείο»με τις
αλληγορικές φιγούρες και θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για
καφέ ή να σεργιανίσουμε και στις υπόλοιπες κρυμμένες
γωνιές της πόλης.
Συνεχίζοντας, αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη της
Ελβετίας, τη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της
χώρας.Κατευθυνόμαστε στην περιοχή το Σιδηροδρομικού
Σταθμού, από όπου ξεκινάμε την περιήγησή μας στην
πόλη, δίπλα στις όχθες του ποταμού Limmat, που
διαρρέει το κέντρο. Θα δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο
που κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες
ζωφόρους, αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση
διακόσμηση, τα σπίτια των συντεχνιών, την εκκλησία
του Αγίου Πέτρου, τον Καθεδρικό Ναό Γκροσμίνστερ,
την εκκλησία Φραουμίνστερ του 13ου αιώνα, με τα
υαλογραφήματα του Μαρκ Σαγκάλ, το κτίριο της Όπερας
και θα καταλήξουμε στην ομώνυμη λίμνη. Ελεύθερος
χρόνος για να απολαύσετε την περιοχή, περπατώντας
στον παραλίμνιο πεζόδρομο. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο.

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΤΣΟΥΡ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο σας προτείνουμε να
έρθετε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή με το
περίφημο Αλπικό τρένο. Μετά από μια καταπράσινη
διαδρομή φτάνουμε στο Τσουρ, όπου επιβιβαζόμαστε
στο παραδοσιακό τρένο, με κατεύθυνση το Σαιν Μόριτζ
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το
οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ
και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προδιαγραφών
χειμερινές διακοπές. Η διαδρομή ξελογιάζει μέσα από δάση,
λίμνες και παγετώνες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει
κανείς το συγκλονιστικό, γεμάτο αντιθέσεις και χρώματα
τοπίο, που θα σας μείνει αξέχαστο. Χρόνος ελεύθερος για
να χαρείτε τη φυσική ομορφιά. Συνεχίζοντας με το ίδιο
μέσο επισκεπτόμαστε ένα ακόμη φημισμένο χειμερινό
θέρετρο πολυτελείας, το Νταβός. Από εκεί επιβιβαζόμαστε
στο λεωφορείο για να επιστρέψουμε στη Ζυρίχη.

6η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ ΛΟΥΚΕΡΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ακόμη εκδρομική
εμπειρία στο αλπικό ελβετικό ανάγλυφο. Μετά από μια
μαγευτική διαδρομή στα βουνά με λίμνες και ποτάμια
φτάνουμε στο Ιντερλάκεν, χειμερινό επίσης θέρετρο με
πολυτελή καταλύματα και βάση για αλπικές διαδρομές
με τρένο, αλλά και πεζοπορία. Είναι χτισμένο στις όχθες
του ποταμού Άαρ, ανάμεσα στις λίμνες Τούνερζεε και
Μπρίντσερζεε, γεγονός που έδωσε και την ονομασία του.
Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. Συνεχίζοντας,
μέσω ενός ειδυλλιακού παραλίμνιου δρόμου, φτάνουμε
στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη.
Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό
κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα
σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές προσόψεις,
η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο
ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Η ιστορική μεσαιωνική
παλιά πόλη της Βέρνης έχει ανακηρυχθεί από το 1983
Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την UNESCO.
Ξεκινώντας την περιήγησή μας από την πλατεία Μπέρεν
Πλατς που καλύπτει την περιοχή που κάποτε ήταν
τάφρος, δηλαδή το τέλος της πόλης, όπου υπήρχαν
αρκούδες, εξ ου και το όνομά της, διερχόμαστε από την
πλατεία την Μπούντεν Πλατς, όπου το κτίριο που δεσπόζει
είναι το Μπούντενχάους, το επιβλητικό Ομοσπονδιακό
Κοινοβούλιο της Ελβετίας, απ όπου βλέπουμε τον
ποταμό Άαρ που περιβάλλει την πόλη σε σχήμα
πετάλου, συνεχίζουμε προς τον επιβλητικό Καθεδρικό
Ναό, βλέπουμε τον Πύργο Κέφιγκτουρμ, δυτική πύλη
της Μεσαιωνικής πόλης και αργότερα φυλακή και τον
κεντρικό δρόμο, τη Μαρκτγκάσε, που ανοίγεται μπροστά
μας εντυπωσιακός, με ψηλά κτίρια και με τις σημαίες
να κυματίζουν στα περισσότερα από αυτά, όπως και τη
συνέχεια, την Κραγκάσα, όπου κυριαρχούν τα στιβαρά
πέτρινα κτίρια με τις στοές και οι κρήνες - σιντριβάνια
με τις στολισμένες με γλυπτά λαϊκής τεχνοτροπίας από
μορφές της ιστορίας και της μυθολογίας, αλλά και
γεμάτες με λουλούδια. Στοιχεία βέβαια που φτάνουν έως
σήμερα και είναι μάρτυρες του πόσο πλούσια και ένδοξη
ήταν η πόλη της Βέρνης κατά τον 16ο αι. Τελειώνοντας
βλέπουμε τον Πύργο με το περίφημο αστρονομική ρολόι
και τη γέφυρα Νίντεγκμπρίκε του ποταμού Άαρ, με το
πάρκο των αρκούδων.
Τελευταίος προορισμός η Λουκέρνη, στις όχθες της
ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με
τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα δούμε
την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο
αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την
κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις
φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, των Ιησουιτών,
τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο,
τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αργά
το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

7η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε η τελευταία
ημέρα του ταξιδιού μας. Ένα ταξίδι γεμάτο εικόνες και
εμπειρίες που θα μας μείνει αξέχαστο. Άλλωστε όλοι
γνωρίζουμε πως τα ταξίδια είναι η καλύτερη επένδυση!
Μετά το πρόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο της
Βασιλείας, έλεγχος εισιτηρίων, πτήση για τη Θεσσαλονίκη.
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Νυρεμβέργη : LOEWS
MERKUR
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Στρασβούργο : HILTON
STRASBOURG 4*
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495
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Ζυρίχη : INTERCITY
AIRPORT4*

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ
12.00 - 13.20
EASY JET
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.30 - 15.50

+ Σύνολο Φόρων 145€

Περιλαμβάνονται:

Δεν περιλαμβάνονται:

•
•

•

•
•
•
•
•

αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις
Αποσκευές : 1 μικρή χειραποσκευή (40x20x25cm) + 1
χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm) ανά άτομο
διαμονή για 6 διαν/σεις στα αναφερόμενα ξενοδοχεία
πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο
σύμφωνα με το πρόγραμμα
συνοδός εκδρομής
ταξιδιωτική ασφάλιση

εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα, δημοτικοί φόροι πόλεων
και προαιρετικές εκδρομές

