
ΜπάντενΜπάντεν ΜπάντενΜπάντεν
ΒασιλείαΒασιλεία,, ΜέλαναςΜέλανας ΔρυμόςΔρυμός,, ΣτρασβούργοΣτρασβούργο,,

ΧαϊδελβέργηΧαϊδελβέργη,, ΦράιμπουργκΦράιμπουργκ

ΓιορτέςΓιορτές ευεξίαςευεξίας καικαι ξεγνοιασιάςξεγνοιασιάς στηνστην αριστοκρατικήαριστοκρατική λουτρόποληλουτρόπολη τηςτης

καλήςκαλής ζωήςζωής μεμε τατα καζίνοκαζίνο,, τατα καταπράσινακαταπράσινα πάρκαπάρκα,, τιςτις γειτονιέςγειτονιές μεμε τιςτις artart

nouveaunouveau επαύλειςεπαύλεις καικαι τατα υπέροχαυπέροχα καφέκαφέ,, όπουόπου συνήθιζανσυνήθιζαν νανα

απολαμβάνουναπολαμβάνουν τοτο τσάιτσάι τουςτους οο ΛιστΛιστ καικαι οο ΤολστόιΤολστόι



ΠτήσειςΠτήσεις μεμε LUFTHANSALUFTHANSA ΑθήναΑθήνα--ΦρανκφούρτηΦρανκφούρτη--ΑθήναΑθήνα

 ΠέντεΠέντε διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις στηνστην γραφικήγραφική λουτρόποληλουτρόπολη ΜπάντενΜπάντεν ΜπάντενΜπάντεν στοστο ξενοδοχείοξενοδοχείο
LeonardoLeonardo RoyalRoyal 4*4*
ΜπουφέΜπουφέ πρόγευμαπρόγευμα καθημερινάκαθημερινά
ΧριστουγεννιάτικοΧριστουγεννιάτικο δείπνοδείπνο στοστο ΣτρασβούργοΣτρασβούργο
ΕίσοδοςΕίσοδος καικαι μπάνιομπάνιο στιςστις πισίνεςπισίνες μεμε τατα ιαματικάιαματικά νεράνερά στιςστις ΘέρμεςΘέρμες ΚαρακάλαΚαρακάλα καικαι τηντην σάουνασάουνα
ΓεύμαΓεύμα στοστο ΚαζίνοΚαζίνο
ΕισιτήριαΕισιτήρια γιαγια τοτο ΧριστουγεννιάτικοΧριστουγεννιάτικο κονσέρτοκονσέρτο μεμε τητη φιλαρμονικήφιλαρμονική τουτου ΜπάντενΜπάντεν ΜπάντενΜπάντεν
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην πανεπιστημιούποληπανεπιστημιούπολη τουτου ΦράιμπουργκΦράιμπουργκ καικαι στηνστην θαυμάσιαθαυμάσια ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη αγοράαγορά
τουτου
ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην ΒασιλείαΒασιλεία πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στιςστις όχθεςόχθες τουτου ΡήνουΡήνου,, στοστο τριεθνέςτριεθνές σημείοσημείο
συνάντησηςσυνάντησης τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας μεμε τητη ΓερμανίαΓερμανία καικαι τητη ΓαλλίαΓαλλία
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην υπέροχηυπέροχη ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη αγοράαγορά τηςτης ΒασιλείαςΒασιλείας,, πουπου είναιείναι καικαι ηη
μεγαλύτερημεγαλύτερη τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας
 ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην μαγευτικήμαγευτική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΑλσατίαςΑλσατίας,, τοτο ΣτρασβούργοΣτρασβούργο,, καικαι στηνστην
φημισμένηφημισμένη ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη αγοράαγορά τουτου
 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ""πνιγμένηπνιγμένη"" στοστο πράσινοπράσινο λίμνηλίμνη ΤίτιζεεΤίτιζεε
 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στουςστους υψηλότερουςυψηλότερους καταρράκτεςκαταρράκτες τηςτης ΓερμανίαςΓερμανίας σεσε έναένα απόαπό τατα πιοπιο όμορφαόμορφα
χωριάχωριά τηςτης περιοχήςπεριοχής,, τοτο ΤρίμπεργκΤρίμπεργκ

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην παραμυθένιαπαραμυθένια ΧαϊδελβέργηΧαϊδελβέργη

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος αρχηγόςαρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας



1η μέρα: Αθήνα - Φρανκφούρτη - Στο μαγευτικό Μπάντεν Μπάντεν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και
πτήση με LUFTHANSA για
Φρανκφούρτη. Φθάνοντας, θα
αναχωρήσουμε για την γραφική
λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν με
τον ποταμό Όος να την διαρρέει.
Ένας από τους πολυτελείς
προορισμούς του πλανήτη, που
προσφέρει ξεχωριστές στιγμές
χαλάρωσης, ευεξίας και ξενοιασιάς
και αποτελεί ιδανικό ορμητήριο για
εξερεύνηση της ευρύτερης
περιοχής. Η μαγευτική αυτή πόλη
είναι γνωστή από τα ρωμαϊκά
χρόνια για τις ιαματικές πηγές της,
αλλά και για το ιστορικό της Καζίνο
ένα κτίριο-κόσμημα που
δικαιολογημένα έχει χαρακτηριστεί
ως ένα από τα πιο όμορφα στον
κόσμο. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.



2η μέρα: Εκδρομή στις Χριστουγεννιάτικες αγορές του Φράιμπουργκ και της Βασιλείας
Σήμερα θα αναχωρήσουμε για το Φράιμπουργκ (Freiburg), μία από τις πιο φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της
Γερμανίας που - όχι άδικα - χαρακτηρίζεται ως η "περιβαλλοντική πρωτεύουσα της Ευρώπης" λόγω της έξυπνης
αξιοποίησης της ενέργειας από τον ήλιο, τον οποίο απολαμβάνει μεγάλο μέρος του χρόνου. Θα περιηγηθούμε στο
πολύ προσεκτικά αποκατεστημένο στην αρχική του μορφή και πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο, για να θαυμάσουμε
τον Καθεδρικό ναό της πόλης, ένα από τα μεγάλα αριστουργήματα γοτθικής τέχνης στη Γερμανία, το κατακόκκινο
Koifhus, το πρώτο πολυκατάστημα στον κόσμο, τις όμορφες κρήνες της πλατείας, το όχι ένα, αλλά δύο Δημαρχεία,
αλλά και το αρ νουβό κεντρικό κτίριο ενός από τα παλαιότερα πανεπιστήμια της Ευρώπης. Χρόνος ελεύθερος για να
περιηγηθούμε στην θαυμάσια Χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης και να πιούμε ένα Gluhwein - αυτό το ζεστό
κόκκινο γλυκό κρασί με τα ξυλάκια κανέλας, τα μοσχοκάρφια και τα άλλα μπαχάρια. Συνεχίζουμε για την Βασιλεία,
που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα της Ελβετίας με τη Γερμανία και τη Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο
οποίος την χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι
η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της
χώρας. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε τον Καθεδρικό ναό Μύνστερ, την Markplatz, το Δημαρχείο και το "γόνατο
του Ρήνου", καθώς εδώ ο ποταμός στρίβει προς τον βορρά. Και φυσικά θα επισκεφθούμε την υπέροχη
Χριστουγεννιάτικη αγορά στην Παλιά Πόλη της Βασιλείας, που είναι και η μεγαλύτερη της Ελβετίας. Επιστροφή στο
Μπάντεν Μπάντεν. Διανυκτέρευση.



3η μέρα: Εκδρομή στο Στρασβούργο, Περιήγηση, Χριστουγεννιάτικη αγορά, Γιορτινό δείπνο
Πρωινή αναχώρηση για το Στρασβούργο, μια πόλη-
μωσαϊκό γαλλικών και γερμανικών στοιχείων,
κτισμένη στην δυτική πλευρά του Ρήνου. Ίσως αυτός
ο δίγλωσσος χαρακτήρας της ήταν ο λόγος που
αυτή η πόλη-σταυροδρόμι επιλέχθηκε το 1949 να
αποτελέσει την "γέφυρα ενότητας" μεταξύ της
Γαλλίας και της Γερμανίας και έγινε έδρα του
Συμβουλίου της Ευρώπης. Άφιξη και περιήγηση
στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε το
ιστορικό της κέντρο - μνημείο παγκόσμιας
κληρονομιάς της UNESCO - με τους γραφικούς
δρόμους, τα ξύλινα σπιτάκια, τις λιθόστρωτες
πλατείες, αλλά και τον ύψους 149 μέτρων Καθεδρικό
ναό της Notre Dame. Συνεχίζουμε την περιήγησή
μας στην κουκλίστικη "Petite France"/Μικρή Γαλλία,
περνώντας πάνω από τις γέφυρες του ποταμού Ιλλ,
στον οποίο μάλιστα η Αλσατία να οφείλει πιθανόν
και το όνομά της, καθότι στα γερμανικά Elsass
σημαίνει "περιοχή του Ιλλ". Ελεύθερος χρόνος για να
απολαύσετε την γιορτινή ατμόσφαιρα στην
"πρωτεύουσα των Χριστουγέννων" και να
επισκεφθείτε την φημισμένη Χριστουγεννιάτικη
αγορά της, την παλαιότερη της Γαλλίας.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ και επιστροφή στο Μπάντεν Μπάντεν. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Στη μαγεία του Μέλανα Δρυμού, Λίμνη Τίτιζεε, Καταρράκτες Τρίμπεργκ
Σήμερα θα γνωρίσουμε το παραμυθένιο φυσικό τοπίο του
περίφημου Μέλανα Δρυμού, του μαγευτικού Μαύρου Δάσους (τα
πυκνά δέντρα εμποδίζουν το φως του ήλιου στο εσωτερικό του, εξ
ου και η ονομασία), με τις αμέτρητες ομορφιές (πεύκα, έλατα,
καταρράκτες, λίμνες), τις γραφικές πόλεις και τα χωριά με τα ξύλινα
κουκλίστικα σαλέ. Ακολουθώντας τον γερμανικό "δρόμο του
ρολογιού" (με τα αμέτρητα εργαστήρια ρολογιών-κούκων) θα
φθάσουμε στην "πνιγμένη" στο πράσινο λίμνη Τίτιζεε. Κατόπιν, θα
επισκεφθούμε τους υψηλότερους καταρράκτες της Γερμανίας (163
μέτρα), σε ένα από τα πιο όμορφα χωριά της περιοχής, το
Τρίμπεργκ. Επιστροφή στο Μπάντεν Μπάντεν. Διανυκτέρευση.



5η μέρα: Spa, Γεύμα στο Καζίνο και Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο με τη φιλαρμονική του Μπάντεν Μπάντεν
Σήμερα θα χαρούμε τις ανέσεις του κοσμοπολίτικου Μπάντεν Μπάντεν, το όνομα του οποίου προέρχεται από την
γερμανική λέξη μπάντεν (baden), που σημαίνει "λούζομαι" σε προφανή συσχέτιση με τα λουτρά που δεσπόζουν στην
πόλη. Ξεκινάμε λοιπόν από τις Θέρμες του Καρακάλα για να απολαύσουμε το μπάνιο μας στην μεγάλη πισίνα κάτω
από έναν εντυπωσιακό γυάλινο θόλο και τη σάουνα. Θα γευματίσουμε στο εστιατόριο του Καζίνο και στις πέντε το
απόγευμα εξασφαλίσαμε εισιτήρια για το Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο με τη φιλαρμονική του Μπάντεν Μπάντεν!!!

6η μέρα: Μπάντεν Μπάντεν - Χαϊδελβέργη - Φρανκφούρτη - Αθήνα
Αποχαιρετάμε σήμερα το Μπάντεν Μπάντεν με προορισμό την παραμυθένια Χαϊδελβέργη, την πόλη που υπήρξε
κέντρο του κινήματος του γερμανικού ρομαντισμού. Άφιξη και περιήγηση στο μπαρόκ κυρίως αρχιτεκτονικής ιστορικό
κέντρο της πόλης - κληρονομιά της πολυτάραχης ιστορίας της - κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε την πλατεία της
αγοράς στην οποία δεσπόζει ο Καθεδρικός ναός του Αγίου Πνεύματος, τα κτίρια του Πανεπιστημίου (του παλαιότερου
της Γερμανίας και τρίτου παλαιότερου της Ευρώπης), την περίτεχνη εκκλησία των Ιησουιτών, το κομψό Δημαρχείο κ.ά.
Φυσικά δεν θα παραλείψουμε να σταθούμε για φωτογραφίες μπροστά από τους χαρακτηριστικούς πύργους της
γέφυρας του πρίγκιπα-εκλέκτορα Κάρολου-Θεόδωρου με φόντο το πανέμορφο αναγεννησιακό κάστρο της πόλης, το
οποίο στέκει καμαρωτό 80 μέτρα πάνω από αυτήν! Συνεχίστε τη βόλτα σας είτε με μια επίσκεψη στο κάστρο με το
τραινάκι της Χαϊδελβέργης για να δείτε το μεγαλύτερο βαρέλι του κόσμου, την πανοραμική θέα στην πόλη και τον
ποταμό Νέκαρ που τη διασχίζει, καθώς και το περίφημο Γερμανικό μουσείο Φαρμακευτικής, είτε περπατώντας στο
"βασιλικό μίλι", τον κεντρικό εμπορικό πεζόδρομο της παλιάς πόλης, τον μεγαλύτερο της Γερμανίας (με μήκος 1.600
μέτρα). Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης και επιβίβαση στην πτήση επιστροφής για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑναχώρησηΑναχώρηση:: 2222 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 66 μέρεςμέρες

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΑΘΗΝΑ με LUFTHANSA

Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά

Πέντε διανυκτερεύσεις στο Μπάντεν Μπάντεν στο

ξενοδοχείο Leonardo Royal 4*

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Χριστουγεννιάτικο δείπνο στο Στρασβούργο

Είσοδος και μπάνιο στις πισίνες με τα ιαματικά νερά

στις Θέρμες Καρακάλα και την σάουνα

Γεύμα στο Καζίνο

Εισιτήρια για το Χριστουγεννιάτικο κονσέρτο με την

φιλαρμονική του Μπάντεν Μπάντεν

Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

αναγράφονται στο πρόγραμμα

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check

points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: 300 €
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο 995

3ο άτομο έως 12 ετών 895

Μονόκλινο 1345

22/12 LH 1279 ΑΘΗΝΑ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 14:40 - 16:20

27/12 LH 1284 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ 20:35 - 00:20


