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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Ρνκαληηθέο πόιεηο, κεζαησληθά θάζηξα θαη παιάηηα είλαη ην άιιν πξόζσπν ηεο Γεξκαλίαο 

πνπ μέξνπκε. Αθνινπζήζηε καο ζε έλα ηαμίδη πνπ ζπλδπάδεη κνλαδηθά ηνλ «Γξόκν ηνπ 

Κξαζηνύ» θαη ζπκπιεξώλεηαη από ηα απίζηεπηα θπζηθά ηνπία ζηνλ Μέιαλα Γξπκό κε ηα 

γξαθηθά ρσξηά θαη ηα θνπθιίζηηθα ζπηηάθηα. Αθόκε, έλα πινύζην νδνηπνξηθό ζηελ 

παλέκνξθε Αιζαηία κε νινθιεξσκέλε γλσξηκία ηεο πξσηεύνπζάο ηεο, ηνπ γξαθηθνύ 

ηξαζβνύξγνπ, ηελ έδξα ηνπ Δπξσπατθνύ Κνηλνβνπιίνπ. Η θξνπαδηέξα ζηνλ πνηακό 

Ρήλν ζα πξνζδώζεη κηα επράξηζηε λόηα ζην κνλαδηθό απηό ηαμίδη! 

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

… από ηνπο πην έκπεηξνπο δηνξγαλωηέο ηεο ειιεληθήο αγνξάο … 

 

ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ δξνκνιόγηα πηήζεωλ κε LUFTHANSAAIRLINES 

Αζήλα Φξαλθθνύξηε Αζήλα ( πξωί – βξάδπ ) 

 

Γηακνλή ζε ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ4*,4*supκε πινύζηα κπνπθέ πξωηλά 

NHCOLLECTIONΦξαλθθνύξηε&HILTON ηξαζβνύξγν 

 

 Μεηαθηλήζεηο κε πνιπηειή θιηκαηηδόκελα ιεωθνξεία 

 Οδνηπνξηθό ζηνπο πεξίθεκνπο Γξόκνπο ηνπ θξαζηνύ (Ρηθβίξ, Κνικάξ, Δγθνπηζράηκ) 

 Πεξηήγεζε ζην παλέκνξθν ΜπάληελΜπάληελ& ηελ νλεηξεκέλε Υαϊδειβεξγε 

 Δθδξνκή ζηελπαλεπηζηεκηνύπνιε ηνπ Φξάηκπνπξγθ θαη ηελ ιίκλε Σηηηδέ 

 Πεξηεγήζεηο ζε Βηζκπάληελ θαη Φξαλθθνύξηε 

 Δθδξνκή ζηε πεξηνρή ηνπ εθπιεθηηθνύ Μέιαλα Γξπκνύ θαη ζηελ νξεηλή πόιε 

Σξίκπεξγθ 

 Κξνπαδηέξα ζην ζεκαληηθό ηκήκα ηνπ πνηακνύ Ρήλνπ 

 Δθδξνκή ζηνλ Ρνκαληηθό Γξόκν (Βίξηζκπνπξγθ – Ρόηελκπνπξγθ) 

 ΔΜΠΔΙΡΟΣΑΣΟ αξρεγόο ζπλνδόο ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ  
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

Σν Παλεπηζηήκην ηεο Υαϊδειβέξγεο 
 

 

Έλα 

από ηα παιαηόηεξα παλεπηζηήκηα ηεο Γεξκαλίαο θαη ηεο Δπξώπεο βξίζθεηαη ζηηο όρζεο ηνπ 

Νέθαξ, ζηε κεζαησληθή πόιε ηεο Υατδειβέξγεο. Μέρξη ζήκεξα απνηειεί ζπνπδαίν θέληξν 

έξεπλαο θαη γέλλεζεο λέσλ ηδεώλ. Σν Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο ηδξύζεθε ην 1386. Από 

ηελ αξρή είρε ηε θήκε ελόο θνζκνπνιίηηθνπ παλεπηζηεκίνπ, όπνπ άξρηζαλ λα γελληνύληαη ηα 

πξώηα δείγκαηα «θαζαξνύ ιόγνπ» ελ κέζσ ηνπ κεζαησληθνύ πλεπκαηηθνύ ζθόηνπο. ην 

θεληξηθό ακθηζέαηξν ηνπ παλεπηζηεκίνπ δίδαμε ηνλ Απξίιην ηνπ 1518 ν Μαξηίλνο Λνύζεξνο 

ηε «λέα ζενινγία» ηνπ, ελώπηνλ ελόο άθξσο ζπληεξεηηθνύ αθξναηεξίνπ. Από ην 

Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο απνθνίηεζε ζρεδόλ ζύζζσκε ε «ειίη» ηνπ γεξκαληθνύ 

κεζαίσλα: γηαηξνί, ζπνπδαίνη λνκνκαζείο θαη δηθεγόξνη, ζενιόγνη, δάζθαινη θαη θαζεγεηέο. 

Μέρξη ηα ηέιε ηνπ 19νπ αηώλα δηδάζθνληαλ εδώ ηέζζεξα γλσζηηθά αληηθείκελα: ζενινγία, 

λνκηθή, θηινζνθία θαη ηαηξηθή.Έλα κνληέξλν παλεπηζηήκην κε καθξά παξάδνζε ην 

Παλεπηζηήκην Ρνύπξερη-Καξιο ηεο Υατδειβέξγεο ή όπσο ήηαλ γλσζηό ιαηηληζηί 

«RupertoCarola» θαιύπηεη ζήκεξα όια ζρεδόλ ηα γλσζηηθά πεδία. Απαξηζκεί 12 ζρνιέο, 

όπνπ δηδάζθνληαη πάλσ από 100 επηζηεκνληθά αληηθείκελα ζε 30.000 πεξίπνπ θνηηεηέο. Σν 

Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο ζπκπεξηιήθζε ζηε ιίζηα ησλ θνξπθαίσλ γεξκαληθώλ 

Παλεπηζηεκίσλ, ζέζε πνπ έρεη δηαηεξήζεη κέρξη ζήκεξα. ε απηό νδήγεζε όρη κόλν ε 

ζηαζεξή θαη ζπλεπήο επηζηεκνληθή ηνπ παξνπζία εδώ θαη αηώλεο, όζν θαη ε ζύγρξνλε 

πξνζέγγηζή ηνπ γηα ην κέιινλ ηεο έξεπλαο ζε έλα εύξνο επηζηεκνληθώλ θιάδσλ. 

ηα ρλάξηα ζπνπδαίσλ θαζεγεηώλ πνπ έρνπλ δηδάμεη ζηα ακθηζέαηξά ηνπ, όπσο ηνπ 

θνηλσληνιόγνπ Μαμ Βέκπεξ, ηνπ θηινζόθνπ Καξι Γηάζπεξο, ηνπ θπζηθνύ Ρόκπεξη 

Μπνύλζελ θ.ά., ην Παλεπηζηήκην ηεο Υατδειβέξγεο νδεύεη πξνο ην κέιινλ κε γλώκνλα ηελ 

βαξηά θιεξνλνκηά ηνπ. Έηζη θξίζεθαλ ζεκαληηθέο νη δηεπηζηεκνληθέο έξεπλεο λέσλ βηνιόγσλ 

θαη γηαηξώλ ζηνλ ηνκέα ηεο θπηηαξηθήο βηνινγίαο, έλαλ θξίζηκν ηνκέα γηα ηελ έξεπλα θαη ηελ 

αληηκεηώπηζε ζνβαξώλ αζζελεηώλ. Ιδηαίηεξα ελδηαθέξνπζεο είλαη θαη νη έξεπλεο πάλσ ζηελ 

ζρέζε αλζξώπηλεο ζπλείδεζεο θαη αζπλείδεηνπ θαζώο απηό ην δίπνιν επεξεάδεη ηελ 

έθθαλζε ησλ αλζξώπηλσλ ζπλαηζζεκάησλ.  
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ΑΛΑΣΙΑΜΔΛΑΝΑ 
ΓΡΤΜΟΡΗΝΑΝΙΑ  

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα ή Θεζζαινλίθε (Φξαλθθνύξηε) - ηξαζβνύξγν 

Πξσηλή άθημε ζην αεξνδξόκην ηεο Φξαλθθνύξηεο, επηβίβαζε ζην πνύικαλ θαη αλαρώξεζε 

γηα ην ηξαζβνύξγν ηεο Γαιιίαο, πξώην ζηαζκό ηνπ νλεηξεκέλνπ ηαμηδηνύ καο. Σν 

ηξαζβνύξγν, πξσηεύνπζα θαη θέληξν ηεο Αιζαηίαο, είλαη ρηηζκέλν ζηε δπηηθή όρζε ηνπ 

Ρήλνπ θαη δηαζρίδεηαη από ηνλ πνηακό Ιιι κέζσ ησλ θαλαιηώλ πνπ απιώλνληαη ζε απηήλ. Η 

πεξηπαηεηηθή καο πεξηήγεζε επηθεληξώλεηαη ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ ηξαζβνύξγνπ πνπ 

πξνζηαηεύεηαη από ηελ Unesco ζαλ κλεκείν Παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο. Πεξλάκε από ηελ 

πιαηεία ηεο Γεκνθξαηίαο όπνπ βιέπνπκε ηελ Δζληθή Βηβιηνζήθε, ην θηίξην ηεο Γηνηθεηηθήο 

Πεξηθέξεηαο ηνπ Ρήλνπ θαη ην Δζληθό Θέαηξν. Αθνινπζεί ε Όπεξα ηνπ ηξαζβνύξγνπ θαη ην 

Γεκαξρείν. πλερίδνπκε γηα ηελ πιαηεία Κιεκπέξ, πνπ ζηε βόξεηα άθξε ηεο είλαη ην «ζήκα 

θαηαηεζέλ» ηεο πόιεο θαη o ζεκαληηθόηεξνο θόκβνο ηξακ, ε Homme de Fer, κηα ξνηόληα από 

κέηαιιν θαη γπαιί πνπ έρεη ιάβεη ην όλνκά ηεο από ηνλ ζηξαηηώηε κε ηελ παλνπιία πνπ 

ζηέθεηαη ζην παξάπιεπξν νίθεκα, ηέζζεξα κέηξα ςειόηεξα. Η πιαηεία Κιεκπέξ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί κλεκείν παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO, πήξε ην όλνκά ηεο από 

ηνλ νκώλπκν Γάιιν ζηξαηεγό ηεο Δπαλάζηαζεο πνπ εηάθε ζε θξύπηε θάησ από ην άγαικά 

ηνπ ζην θέληξν ηεο πιαηείαο. ύκβνιν ηεο πόιεο ν Καζεδξηθόο Ναόο ηεο Notre Dam κε ύςνο 

142 κέηξα θαη θηηαγκέλνο από έλα είδνο αζπλήζηζηνπ πεηξώκαηνο πνπ απαηηεί ζπλερείο 

αλαζηειώζεηο. Γηα ηε ζπλέρεηα, πεξίπαηνο ζηελ πην παιηά γεηηνληά ηεο πόιεο ηελ «κηθξή 

Γαιιία», όπνπ ζην παξειζόλ είραλ ηα ζπίηηα ηνπο ςαξάδεο θαη βπξζνδέςεο. Σν βξάδπ 

ειεύζεξν γηα λα θάλεηε κηα βόιηα κε ηα θαξαβάθηα θαη λα γλσξίζεηε ηα θαλάιηα ηεο πόιεο κε 

ηελ ππέξνρε αξρηηεθηνληθή ηεο. 
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Ηκέξα 2
ε
: ηξαζβνύξγν (Γξόκνη ηνπ Κξαζηνύ: Ρηθβίξ-Κνικάξ - Δγθνπηζράηκ) 

Σελ ζεκεξηλή κέξα ζα ηελ αθηεξώζνπκε ζε έλα εμαηξεηηθό νδνηπνξηθό ζηνπο πεξίθεκνπο Γξόκνπο 

ηνπ Κξαζηνύ, αλάκεζα ζε ξνκαληηθέο θσκνπόιεηο κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο κε καθξαίσλε 

αλαπαξαγσγηθή παξάδνζε, ζεβαζκό ζηε θύζε θαη θαηάθπηνπο ακπειώλεο κε δηάζπαξηα 

νηλνπνηεία. Πξώηε καο ζηάζε ζα είλαη ε κηθξή πόιε Ρηθβίξ, ρηηζκέλε αλάκεζα ζε κεγάινπο 

ακπειώλεο ζηελ αλαηνιηθή πιαγηά ησλ Βνζγίσλ νξέσλ. Γηα αηώλεο ππήξμε ηδηνθηεζία ησλ Γνπθώλ 

ηεο Βπξηεκβέξγεο θαη έρνληαο γιηηώζεη από ηνπο πνιέκνπο πνπ ξήκαμαλ ηελ πεξηνρή δηαηεξεί ηελ 

νηθηζηηθή αξρηηεθηνληθή ηνπ 16νπ αη., ελώ νη ιηγνζηνί θάηνηθνί ηνπ δελ έπαςαλ λα αζρνινύληαη σο 

ζήκεξα κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ ζηαθπιηώλ πνηθηιίαο Riesling γηα ηελ παξαγσγή θξαζηνύ. Γηαηεξεί 

ηκήκα ηεο νρύξσζήο ηνπ, πιαθόζηξσηα δξνκάθηα θαη πύξγνπο, παιηά ζηληξηβάληα, όκνξθεο ζηέγεο 

ζπηηηώλ, μπινδεζηέο, παλδαηζία ρξσκάησλ ζηνπο ηνίρνπο, πνηθηιία ινπινπδηώλ ζηα παξάζπξα. 

Αθνινπζεί ε Κνικάξ, κηα πόιε πνπ ζπκίδεη δσγξαθηθό πίλαθα. Ξύιηλα ζπίηηα ζε παζηέι ρξώκαηα 

πάλσ ζε θαλάιηα θαη πνιύρξσκα ινπινύδηα δίλνπλ κηα μερσξηζηή αηκόζθαηξα ζηελ νκνξθόηεξε 

ίζσο πόιε ηεο Αιζαηίαο. 

 

Σν ηζηνξηθό ηεο θέληξν δηαζρίδεηαη από ηνλ Lauch παξαπόηακν ηνπ Ill, πνπ εθξέεη ζηνλ Ρήλν. Μελ 

παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε έλα πνηήξη από ην εμαηξεηηθό ιεπθό θξαζί πνπ παξάγεη ε πεξηνρή ζε 

θάπνην από ηα πνιιά θαηαζηήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ Κνικάξ, πνπ απνθαιείηαη θαη όρη άδηθα 

πξσηεύνπζα ηνπ θξαζηνύ. πλερίδνπκε γηα ην Δγθνπηζράηκ, πνπ έρεη δηαηεξήζεη αλέπαθν ην ζύλνιν 

ηεο παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ. Υηηζκέλν ζε νκόθεληξνπο θύθινπο γύξσ από ην νθηαγσληθό 

θάζηξν ηνπ 13νπ αη. πεξηζηνηρίδεηαη από ακπειώλεο δύν ηνπηθώλ πνηθηιηώλ. Θα …ραζνύκε άθνβα 

ζηα θπθιηθά ζνθάθηα ηνπ: πάληα ζε θέξλνπλ όπνπ μεθίλεζεο. Μηθξά ζπηηάθηα κε κπαιθόληα, 

μπινδεζηέο, εμέρνληα παξάζπξα πληγκέλα ζηα γεξάληα καο εληππσζηάδνπλ. Η θεληξηθή πιαηεία δελ 

ππνιείπεηαη ζε νκνξθηά κε ην ζηληξηβάλη ηεο, ην θάζηξν ηεο πόιεο ηνπ 8νπ αη. κε ην εμσηεξηθό ηείρνο 

ηνπ 720 κ.Υ. θαη ηνπ παξεθθιεζίνπ ηνπ κεηαξξπζκηζηή πάπα Λένληα ΙΥ πνπ γελλήζεθε εδώ. Οη 

θνξπθέο ηνπ πύξγνπ ηνπ θάζηξνπ θαη ηνπ Νανύ θηινμελνύλ θσιηέο πειαξγώλ. Άιια ηζηνξηθήο αμίαο 

αμηνζέαηα είλαη ν λαόο ησλ Πέηξνπ θαη Παύινπ, πνπ δέλεη ξνκαληθό θαη γνηζηθό αξρηηεθηνληθό 

ξπζκό, ηα δύν αλαγελεζηαθά ζηληξηβάληα ηεο πόιεο θαζώο θαη ην άγαικα ηεο Ισάλλαο ηεο 

Λσξξαίλεο. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην ηξαζβνύξγν θαη γηα ηα βξάδπ πξνηείλνπκε κηα βόιηα 

κε ηα θαξαβάθηα ζηα θαλάιηα ηεο πόιεο κε ηελ ππέξνρε αξρηηεθηνληθή. 

 

Ηκέξα 3
ε
: ηξαζβνύξγν (Μέιαλαο Γξπκόο, Σξίκπεξγθ, ιίκλε Σηηηδε, Φξάηκπνπξγθ) 

πλαξπαζηηθή νινήκεξε εθδξνκή ζηελ θαξδηά ελόο από ηα δηαζεκόηεξα νξεηλά ζπκπιέγκαηα ηεο 

Κεληξηθήο Δπξώπεο, ηνλ πεξίθεκν Μέιαλα Γξπκό όπνπ ζα καο απνθαιύςεη έλα κνλαδηθό 

θπζηθό ηνπίν πνπ παξά ην όλνκα ηνπ (Μέιαο) δελ είλαη θαζόινπ «ζθνηεηλό». Γξαθηθά ρσξηά κε 
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θνπθιίζηηθα ζπίηηα, ιίκλεο, 

θαηαξξάθηεο, πεύθα θαη έιαηα 

καο ζπλνδεύνπλ ζε όιε ηε 

δηάξθεηα ηεο δηαδξνκήο καο. 

Πξώηνο καο ζηαζκόο ην 

Σξίκπεξγθ, κηθξή νξεηλή πόιε κε 

ηνπο γλσζηνύο θαηαξξάθηεο ηνπ 

πνηακνύ Γθνύηαρ, ζπλνιηθνύ 

ύςνπο 151 κ. θαη ηα 

παξαδνζηαθά μπιόγιππηα 

ξνιόγηα – θνύθνπο δηαζέζηκα ζε 

ακέηξεηε πνηθηιία ζηα 

θαηαζηήκαηα ηεο πόιεο. 

πλερίδνπκε γηα ηε γξαθηθή ιίκλε 

Σίηηδε κε ηα ππέξνρα θαθέ θαη 

θαηαζηήκαηα. Αθνινπζεί ην 

Φξάηκπνπξγθ, κία από ηηο πην γλσζηέο γεξκαληθέο παλεπηζηεκηνππόιεηο θαη ηαπηόρξνλα 

ζεκαληηθή παξαγσγόο πεξηνρή πνηνηηθώλ θξαζηώλ πνπ απνηειεί ηελ λόηηα είζνδν ζηνλ Μέιαλα 

Γξπκό. Δίλαη ε πην ειηόινπζηε πόιε ηεο Γεξκαλίαο κε 2.000 ώξεο ειηνθάλεηαο κηα από ηηο πιένλ 

νηθνινγηθέο πόιεηο ηεο ρώξαο. Παξάγεη απ’ ηνλ ήιην ειεθηξηθή ελέξγεηα όζε κε ηνλ ίδην ηξόπν 

νιόθιεξε ε Μ. Βξεηαλία. Ξεθηλάκε κε ηνλ γηγάληην Καζεδξηθό γνηζηθό Ναό ηνπ 11νπ αηώλα κε ην 

116 κ. θσδσλνζηάζην λα πςώλεηαη αγέξσρα. Αλαηνιηθά ηνπ Καζεδξηθνύ ζηελ πιαηεία 

πξνζειθύεη ην βιέκκαηα κε ην θόθθηλν θσηεηλό ρξώκα ηνπ, ηελ πεξίηερλε πξόζνςή ηνπ θαη ηνπο 

πνιύρξσκνπο πύξγνπο ηνπ, ην ηζηνξηθό εκπνξηθό θηήξην (Kaufhaus) θαηαζθεπαζκέλν ηνλ 16 

αηώλα. Δπηζθεπηόκαζηε ηελ πιαηεία Γεκαξρείνπ κε ην Παιαηό θαη Νέν Γεκαξρείν θαη ηνλ 

Γνκηληθαλό Ναό ηνπ Αγ. Μαξηίλνπ κε ηελ παξαθείκελε ζθήηε θαζώο θαη ην ζπίηη – θάιαηλα, κηα 

ππέξνρε αξρηηεθηνληθή αληίζεζε ζην ρώξν κε ηα πζηεξνγνηζηθά εμέρνληα παξάζπξά ηνπ. 

Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο ζην ηξαζβνύξγν. 

 

Ηκέξα 4
ε
: ηξαζβνύξγν (ΜπάληελΜπάληελ, Υαϊδειβέξγε) – Φξαλθθνύξηε 

Αθήλνπκε ηελ Αιζαηία κε ηειηθό πξννξηζκό ηελ Φξαλθθνύξηε θαη ελδηάκεζε ζηάζε 

αξρηθάζηνΜπάληελΜπάληελ ζην νκνζπνλδηαθό θξάηνο ηεο Βάδεο Βπξηεκβέξγεο, ζηηο δπηηθέο 

πιαγηέο ηνπ Μέιαλα Γξπκνύ. Η νλνκαζία ηεο πόιεο πξνέξρεηαη από ηα ινπηξά ηεο αθνύ νη 

πεγέο ηεο πόιεο ήηαλ νλνκαζηέο από ηε ξσκατθή επνρή, ηόηε πνπ ηδξύζεθε σο νηθηζκόο. Οη 

πεγέο ηνπ ΜπάληελΜπάληελ είλαη γλσζηέο γηα πάλσ από 2.000 ρξόληα θαη νη ζεκεξηλέο 

εγθαηαζηάζεηο ζπκίδνπλ έληνλα ξσκατθά ινπηξά ηνπ 3νπ αηώλα κ.Υ.. πγθεθξηκέλα, ην λεξό 

ησλ πεγώλ ηνπ Καξαθάιια, πνπ βξίζθνληαη κέζα ζηε πόιε, είλαη γλσζηό γηα ηηο 

ζεξαπεπηηθέο ηνπ ηδηόηεηεο. Σν ΜπάληελΜπάληελ είλαη ζηαζεξά ςειά ζηε ιίζηα ησλ 

πνιπηειώλ πξννξηζκώλ γηα ηνπο πινύζηνπο θαη δηάζεκνπο ηνπ πιαλήηε, θαη απνηειεί εδώ 

θαη πνιιέο δεθαεηίεο θιαζηθή αμία επδσίαο, πνπ πιένλ πξνζειθύεη θαη έλα επξύηεξν θνηλό 

ζύγρξνλσλ bon-vivants. Αλαρώξεζε γηα ηελ επόκελε ζηάζε καο, ζηελ αξραηόηεξε 

παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο ρώξαο, ηελ ηζηνξηθή Υατδειβέξγε πνπ δέρεηαη πεξηζζόηεξα από ηξία 

εθαηνκκύξηα επηζθέπηεο εηεζίσο θαη βξίζθεηαη ζηελ θνξπθή ηεο επηζθεςηκόηεηαο ζηε 

Γεξκαλία. Η παιηά Υατδειβέξγε, κηα νλεηξεκέλε πόιε θαη θέληξν ηνπ γεξκαληθνύ 

ξνκαληηζκνύ, ζα καο καγέςεη ζηελ πεξηπαηεηηθή πεξηήγεζή καο όπνπ δεζπόδεη ε κεζαησληθή 

πέηξηλε γέθπξα (Alte Brucke) ηνπ πνηακνύ Νέθαξ ρηηζκέλε ην 1788 ζηε βόξεηα άθξε ηεο κε 

ην εκβιεκαηηθό κπξνύηδηλν γιππηό ηνπ «Πηζήθνπ ηεο Υατδειβέξγεο». Γηαζρίδνληαο ηελ πύιε 

ηεο Παιηάο Γέθπξαο κε ηνπο δύν ςεινύο ππξγίζθνπο, ζα θσηνγξαθεζνύκε κε ζέα ηελ 

κεζαησληθή πόιε πνπ ζηεθαλώλεηαη από ην ακθηζεαηξηθό θάζηξν ζην όξνο Königstuhl, πνπ 

κλεκνλεύεηαη θαη σο «Αλάθηνξν». Θα δνύκε ην θεληξηθόηεξν ζεκείν ηεο πόιεο, ηελ Πιαηεία 

Αγνξάο (Marktplatz) κε ην ζηληξηβάλη ηνπ Ηξαθιή θαη ην ζεκείν πνπ αιπζνδέλνληαλ νη 

εγθιεκαηίεο γηα λα αληηκεησπίζνπλ ην ιαό. Πην πίζσ ην παιαηό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ θαη 
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απέλαληί ηνπ ν πεξίθεκνο Γνηζηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Πλεύκαηνο Θα ζπλερίζνπκε ζηνλ κεγάιν 

πεδόδξνκν Haupstrasse θαη πξνο ηα θηίζκαηα ηνπ δηαθεθξηκέλνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο 

Υατδειβέξγεο, ηνπ παιαηόηεξνπ ηεο Γεξκαλίαο (έηνο ίδξπζεο 1836) κε 30.000 θνηηεηέο. Θα 

δνύκε ην παιαηό θηίξην ηνπ 1735, πνπ ζήκεξα είλαη Πξπηαλείν, ηελ πιαηεία Παλεπηζηεκίνπ, ην 

Νέν Παλεπηζηήκην, ηε Βηβιηνζήθε, 

ηε θνηηεηηθή θπιαθή ησλ άηαθησλ 

θνηηεηώλ, όζσλ δειαδή κεζνύζαλ, 

ζνξπβνύζαλ, απζαδίαδαλ δεκόζηα 

ή κνλνκαρνύζαλ θ.ά. Βιέπνπκε 

επίζεο κεηαμύ άιισλ θαη ηελ 

πιαηεία Αγνξάο ηηεξώλ 

Kornmarkt, κε ην ζηληξηβάλη ηεο θαη 

ην γιππηό ηήο ππνβαζηαδόκελεο 

από αγγέινπο Παλαγίαο (1718), κε 

ζθνπό λα επαλαθέξεη ηνπο 

θαθόδνμνπο Πξνηεζηάληεο πίζσ 

ζην Ρσκαηνθαζνιηθό Γόγκα ζηα 

πιαίζηα ηεο Αληηκεηαξξύζκηζεο. Καη 

ε επόκελε πιαηεία, ε πιαηεία 

Karlsplatz, ιίγν πην αλαηνιηθά, δηαθνζκείηαη κε ζηληξηβάλη, ην νπνίν έξρεηαη ζε αληίζεζε κε ηελ 

θνζκνγξαθία ηνπ γλσζηνύ αλζξσπηζηή Sebastian Münster. Γηόινπ απίζαλν γηα ηε 

Υατδειβέξγε πνπ θαζόξηδε ηε πλεπκαηηθή δσή από ηνπο ιόγηνπο θαη όρη κόλν ηνπο εγέηεο. 

ηνλ ειεύζεξν ρξόλν ζαο ζηελ θαξδηά ηεο παιηάο πόιεο θαη ζηνλ πεδόδξνκν ζα βξείηε 

πνιιά εζηηαηόξηα ή κππξαξίεο κε πνηθηιία ζην ζλίηζει ή ρνηξηλό θόηζη, παηαηόζνππεο, 

παηαηνζαιάηα, ρνηξηλό καγεηξεκέλν κε καύξε κπύξα αιιά θαη πνηθηιίεο βαξειίζηαο κπύξαο. 

Γηα όζνπο επηζπκνύλ κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ζηε βόξεηα πιεπξά ηεο πόιεο θαη δηαζρίδνληαο 

ηνλ πνηακό Νέθαξ λα αλεβνύλ ζην πεξίθεκν «Μνλνπάηη ησλ Φηινζόθσλ». Δίλαη ε δηαδξνκή 

πνπ ζπρλά πεξπαηνύζαλ νη θαζεγεηέο θαη νη θηιόζνθνη ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηεο Υατδειβέξγεο 

θαηά ηελ ξνκαληηθή πεξίνδν. Δθεί ζα βξεζείηε ζηε γαιήλε ησλ ακπειώλσλ ηνπ ιόθνπ θαη ε 

πεξηνρή ζα ζαο ραξίζεη κηα εμαηξεηηθή ζέα πξνο ηελ πόιε, ην πνηάκη θαη ηελ θνηιάδα θαη … 

κνλαδηθέο θσηνγξαθίεο. Αλαρώξεζε ζηελ ζπλέρεηα γηα ηελ Φξαλθθνύξηε, ηελ 5ε κεγαιύηεξε 

πόιε θαη ην ζεκαληηθόηεξν νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Γεξκαλίαο, όπνπ ζα θζάζνπκε λσξίο ην 

απόγεπκα. Η Φξαλθθνύξηε είλαη ε κόλε επξσπατθή πόιε πνπ επηηξέπεη λα ρηηζηνύλ 

νπξαλνμύζηεο κέζα ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν. Μάιηζηα ε εηθόλα ηεο ζπλνηθίαο όπνπ βξίζθνληαη 

ζπγθεληξσκέλνη νη πεξηζζόηεξνη νπξαλνμύζηεο, δίπια ζηε δπηηθή όρζε ηνπ Μάηλ έδσζε ζηελ 

πόιε ην όλνκα Ματλράηαλ (Mainhattan), σο αλαθνξά ζηελ νκνηόηεηα κε ην γλσζηό Μαλράηαλ 

ηεο Νέαο Τόξθεο. Μεηά ηελ ηαθηνπνίεζε καο ζην μελνδνρείν ζα έρνπκε ηελ πξώηε καο 

πεξηπαηεηηθή βόιηα ζην θέληξν ηεο πόιεο κε ηελ ζπλνδεία πάληα ηνπ έκπεηξνπ αξρεγνύ καο. 

 

Ηκέξα 5
ε
: Φξαλθθνύξηε (Κξνπαδηέξα ζηνλ Ρήλν – Βηζκπάληελ) 

ήκεξα ζα απνιαύζνπκε κηα θξνπαδηέξα ζηνλ Ρήλν, ηνλ εθπιεθηηθό πνηακό πνπ δηαζρίδεη ηξεηο 

δηαθνξεηηθέο βηνγεσγξαθηθέο ελόηεηεο: ηελ αιπηθή (Διβεηία θαη ζύλνξα κε ηε Γεξκαλία), ηελ 

επεηξσηηθή (θεληξνεπξσπατθά πςίπεδα) θαη ηελ αηιαληηθή. Ο Ρήλνο ππήξμε κία δσηηθήο 

ζεκαζίαο πισηή νδόο πνπ κεηέθεξε εκπνξεύκαηα θαη αγαζά. Σα πνιιά θάζηξα θαη 

πξντζηνξηθέο νρπξώζεηο ζηηο όρζεο ηνπ επηβεβαηώλνπλ ηε ζεκαζία ηνπ. Ο εληππσζηαθόο 

βξάρνο Λνξειέη, παξακπζέληα θάζηξα, ακπειώλεο θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ θαη παλέκνξθεο 

πόιεηο είλαη κεξηθέο από ηηο εηθόλεο πνπ ζα αληηθξύζνπκε δηαζρίδνληαο έλα από ηα πην σξαία 

θνκκάηηα ηνπ πνηακνύ θαη πνπ απνηεινύλ ζύκβνια ελόο ζξπιηθνύ θαη πνιπηάξαρνπ 

παξειζόληνο. Η πεξηνρή απηή αλαθεξύρζεθε ην 2002, από ηελ UNESCO, κλεκείν 

παγθόζκηαο θιεξνλνκηάο. Δπόκελνο ζηαζκόο ην Βηζκπάληελ ζην θξαηίδην ηεο Έζζεο, δηάζεκν 

γηα ηηο ζεξκέο πεγέο θαη ηα ινπηξά ηνπ γηα ηα νπνία έρεη δερζεί θαηά ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ 

δηάζεκνπο επηζθέπηεο όπσο ν Γθαίηε, ν Νηνζηνγηέθζθη, ν Βάγθλεξ θαη ν Μπξακο.ήκεξα ε πόιε 
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θπξηαξρείηαη από έξγα κεγάιεο θιίκαθαο πνπ έρνπλ γίλεη ζην πλεύκα θαη ην ζηηι ηνπ 

θιαζηθηζκνύ θαη ηνπ ηζηνξηθηζκνύ, ελώ ηα πεξηζζόηεξα θηίξηα ηεο πόιεο ρξνλνινγνύληαη 

κεηαμύ 1850 θαη 1910. ηε πεξηήγεζε καο ζα ζαπκάζνπκε ηε λενγνηζηθή Μαξηθίξρε 

 (Δθθιεζία ηεο Αγνξάο), ρηηζκέλε ζηα 1853-1862 πνπ πςώλεηαη πάλσ απ' όια η' άιια θηίξηα 

ηεο πόιεο ζε ύςνο 97 κέηξσλ, ην παιηό Γεκαξρείν Άιηεο Ραηράνπο από ην 1610 θαη ην 

Κνύξρανπο ( Λνπηξά), θηίζκα από ηηο αξρέο ηνπ 20νύ αηώλα. Δπηζηξνθή ζηελ Φξαλθθνύξηε 

θαη ζηελ πεξηήγεζε πνπ αθνινπζεί ζα δνύκε ηνπο εληππσζηαθνύο νπξαλνμύζηεο, ην ηζηνξηθό 

θέληξν θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηελ παιηά πόιε κε ην Γεκαξρείν θαη ηνλ εθπιεθηηθό Καζεδξηθό 

λαό, αιιά θαη ζηνλ θεληξηθό εκπνξηθό πεδόδξνκν Zeil κε ηα σξαία θαθέ θαη ηα κνληέξλα 

πνιπθαηαζηήκαηα.  

 

Ηκέξα 6
ε
: Φξαλθθνύξηε - Ρνκαληηθόο Γξόκνο (Βίξηζκπνπξγθ - Ρόηελκπνπξγθ) 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα κηα εθδξνκή πνπ ζα καο δώζεη ηελ επθαηξία λα απνιαύζνπκε έλα από ηα 

πην γξαθηθά θνκκάηηα ηεο Γεξκαλίαο, ηελ Νόηηα Βαπαξία κε ηελ «ξνκαληηθή νδό». Παλέκνξθα 

γξαθηθά ρσξηά θαη πόιεηο, ξνκαληηθά θάζηξα θαη ππέξνρε θύζε απιώλνληαη θαηά κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο καο κέρξη ην κεζαησληθό Βίξηζκπνπξγθ, ρηηζκέλν δίπια ζηνλ πνηακό Μέηλ, κε ην 

εληππσζηαθό κπαξόθ παιάηη ηνπ λα 

μερσξίδεη. Η πόιε βξίζθεηαη ζην 

βόξεην άθξν ηεο Βαπαξίαο θαη είλαη 

πξσηεύνπζα ηεο θάησ Φξαλθνλίαο. 

Ιδξύζεθε γύξσ ζην 700 κ.Υ., όηαλ 

ζηνλ ιόθν Marienberg 

θαηαζθεπάζηεθε έλα νρπξό. Σν 

νκώλπκν θξνύξην πνπ απνηειεί θαη 

ζύκβνιν ηεο πόιεο θηίζηεθε πάλσ 

ζην αξρηθό νρύξσκα ηνλ 13ν αηώλα 

θαη ππήξμε έδξα ησλ Πξηγθήπσλ - 

Δπηζθόπσλ ηεο πόιεο γηα 

πεξηζζόηεξα από 500 ρξόληα. Η 

κπαξόθ θαη ξνθνθό αξρηηεθηνληθή 

ηεο πόιεο αλαδεηθλύεηαη κέζα από 

ηα θηίξηα ηνπ όπσο ην εληππσζηαθό παιάηη Residenz ηνπ 18νπ αηώλα κε ηα πεξίηερλα 

δσκάηηα.ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ην κεζαησληθό Ρόηελκπνπξγθνκπ ληεξ Σάνπκπεξ ή αιιηώο 

«θόθθηλν θξνύξην πάλσ από ην πνηακό Σάνπκπεξ», πόιε ζηε πεξηνρή Άλζκπαρ ηεο κέζεο 

Φξαλθνλίαο.  Σν Ρόηελκπνπξγθ είλαη δηάζεκν γηα ηελ θαιά δηαηεξεκέλε κεζαησληθή παιηά ηνπ 

πόιε, πνπ απνηειεί πόιν έιμεο γηα ηνπξίζηεο από όιν ηνλ θόζκν. Σα θαινδηαηεξεκέλα ηείρε, ε 

παιηά αγνξά ηεο πόιεο, νη πιαηείεο κε ηηο κεγάιεο θξήλεο, ην Γεκαξρείν, όια ηα ηζηνξηθά ζεκεία 

ηνπ Ρόηελκπνπξγθ απνπλένπλ ηε καγεία κηαο άιιεο επνρήο. Αμίδεη λα αλαθέξνπκε πσο ην 

Γεκαξρείν είλαη έλα αμηνζεκείσην αλαγελλεζηαθό θηίξην πνπ  ήηαλ ε έδξα ηεο θπβέξλεζεο γηα ηελ 

πόιε-θξάηνο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ κεζαίσλα θαη γηα ηελ πόιε ηνπ Ρόηελκπνπξγθ από ην έηνο 

ζρεκαηηζκνύ ηεο νκνζπνλδηαθήο θπβέξλεζεο. Ο πύξγνο ηνπ είλαη έλα από ηνπο κνλαδηθνύο 

πξνζβάζηκνπο πύξγνπο ηεο πόιεο. ηελ πόιε βξίζθεηαη ην Μνπζείσλ ησλ Δγθιεκάησλ, πνπ 

πεξηέρεη δηάθνξεο ζπζθεπέο πνηλώλ θαη βαζαληζηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ θαηά ηνλ 

Μεζαίσλα. Με παξαιείςεηε λα δνθηκάζεηε ην απζεληηθό γιύθηζκα ηνπΡόηελκπνπξγθ, ηε 

"ρηνλόκπαια" (γεξκ. Schneeball)-ηεγαλεηή δύκε ζε ζρήκα ζαλ κηα κπάια πνπ θαιύπηεηαη είηε κε 

άρλε δάραξε ή ζνθνιάηα. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζηελ Φξαλθθνύξηε. 

 

Ηκέξα 7
ε
: Φξαλθθνύξηε – Αζήλα ή Θεζζαινλίθε 

Ηκέξα ειεύζεξε ζηελ δηάζεζή ζαο λα ηελ αμηνπνηήζεηε όπσο επηζπκείηε. Αμίδεη λα 

επηζθεθζείηε ην ζπίηη ηνπ δηάζεκνπ Γθαίηε ή έλα από ηα πνιιά θαη ελδηαθέξνληα κνπζεία ηεο 

πόιεο. Γεκάηνη παλέκνξθεο εηθόλεο θαη εληππώζεηο κεηαθεξόκαζηε ζην αεξνδξόκην ηεο 

Φξαλθθνύξηεο γηα ηελ επηζηξνθή καο ζηελ Διιάδα. 
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ΗΜΔΙΩΗ: Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 

 
ΠΣΉΔΙ 

 

 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα Αζήλα – Φξαλθθνύξηε 07.10 09.10 

7
ε
 κέξα Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 20.20 00.05 

 

 

 
ΣΙΜΔ 

 
 
 

 
*Παηδί έσο 11 εηώλ ζην ίδην δσκάηην κε 2 ελήιηθεο = - 100€  
 
Πεξηιακβάλνληαη: 
 

 Πηήζεηο κε LufthansaAirlines: Αζήλα Φξαλθθνύξηε Αζήλα 

 Γηακνλή ζε επηιεγκέλα μελνδνρεία 4* sup σο αθνινύζσο ή παξόκνηα:  

HILTONSTRASBOURG (ηξαζβνύξγν) &NH COLLECTION (Φξαλθθνύξηε) 

 Πξσηλό κπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Κξνπαδηέξα ζην Ρήλν 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Έκπεηξν αξρεγό/ζπλνδό 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

Σαμίδη 
 

Αλαρώξεζε 
 

Ξελνδνρεία 
Γηαηξνθή  

2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

ΑΛΑΣΙΑ 
ΜΔΛΑΝΑ 
ΓΡΤΜΟ 
ΡΗΝΑΝΙΑ 

 
7 εκέξεο 

17/7  

21/8 

 
4*sup 

 
HiltonStrasbo

urg 
& 

Nh 
CollectionFra

nkfurt 
 

Πξσηλό 
 

 

725 
+300 

+290 

Γελ 
πεξηιακβάλνληαη 
δεκνηηθνί θόξνη 

μελνδνρείσλ 

 

31/7 

7, 14/8 

17/9 

745 +300 



9         ΑΛΑΣΙΑ ΜΔΛΑΝΑ ΓΡΤΜΟ ΡΗΝΑΝΙΑ - 7εκ. – ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ‘21 

 
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 
 

× Δίζνδνη ζε επηζθεπηόκελα αμηνζέαηα ή κνπζεία 

× Γεκνηηθνί θόξνη πιεξσηένη επηηόπνπ ζηα μελνδνρεία 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

× Ό,ηη δελ αλαθέξεηαη ζηα πξνζθεξόκελα ή αλαγξάθεηαη πξναηξεηηθό/πξνηεηλόκελν 

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο ζε θαιή θαηάζηαζε 

 

 


