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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Σν Βεξνιίλν είλαη κηα ηεξάζηηα εζηία πνιηηηζκνύ κε πνηθίια ραξαθηεξηζηηθά θαη κηα πόιε πνπ 

ζπλερώο αιιάδεη. Πινύζηα ηζηνξία, κεγάιε παξάδνζε, κλεκεία Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο 

Κιεξνλνκηάο, ηνπία κνλαδηθνύ θπζηθνύ θάιινπο είλαη κόλν ιίγνη από ηνπο ιόγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο αμίδεη λα ην γλσξίζνπκε από θνληά.  Σαμηδεύνληαο βνξεηόηεξα ηελ παξάζηαζε θιέβεη 

ην εληππσζηαθά κεηακνξθσκέλν Ακβνύξγν. Η πόιε-θόζκεκα Λνύκπεθ, ην παξακπζέλην 

θάζηξν-παιάηη ηνπ βέξηλ, ε ζπνπδαία Υαλζεαηηθή πόιε ηεο Βξέκεο, ην ελδηαθέξνλ ιηκάλη 

ηνπ Κηέινπ ζπλζέηνπλ έλα θνξπθαίν ηαμίδη ζηε Βόξεηα πιεπξά ηεο ρώξαο     

 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

…παλδαηζία εηθόλσλ από ην κεηακνξθσκέλν Ακβνύξγν, ηηο 

Υαλζεαηηθέο πόιεηοθαη ην εληππσζηαθό Βεξνιίλν… 

 

 ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΔ πηήζεηο κε LUFTHANSA κέζσ Μνλάρνπ/Φξαλθθνύξηεο 

Αζήλα Ακβνύξγν /// Βεξνιίλν Αζήλα 

 

 Γηακνλή ζε θεληξηθάεπηιεγκέλα 4*s& 5* μελνδνρεία 

4*s  MERCURE HAMBURG CITY 

5* WESTIN GRAND BERLIN 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 

Σν θάζηξν Sc hwer in  

 

Δίλαη γλσζηό όηη ζηελ Γεξκαλία ππάξρνπλ πάξα πνιιά παξακπζέληα θάζηξα, ηα νπνία έρνπλ 

εκπλεύζεη θηλεκαηνγξαθηζηέο θαη αθεγεηέο γηα γεληέο. Τπάξρεη όκσο έλα θάζηξν πνπ ίζσο 

είλαη ην πην εληππσζηαθό όισλ.Σν θάζηξν βέξηλ είλαη έλα αξρηηεθηνληθό αξηζηνύξγεκα. 

Βξίζθεηαη ζε έλα λεζί ζηε κέζε ηεο ιίκλεο βέξηλ θαη απνηειείηαη από 653 δσκάηηα θαη 

δεθάδεο κπηεξνύο πύξγνπο. 

ην λεζί ηεο ιίκλεο ππάξρεη θξνύξην γηα πάλσ από 1.000 ρξόληα, αλ θαη ζύκθσλα κε ηελ 

ηζηνζειίδα ηνπ θάζηξνπ, ε πξώηε κεγάιε νρπξσκέλε δνκή θαηαζθεπάζηεθε ην 1160 από 

Γεξκαλνύο επγελείο πνπ απνκάθξπλαλ κηα δπηηθνζιαβηθή θπιή, ηνπο Οβνηξίηεο. Οη θόκεδεο ηνπ 

βέξηλ δεκηνύξγεζαλ κηα ζεκαληηθή κεζαησληθή δπλαζηεία θαη ελώζεθαλ κε ηνπο Γνύθεο ηνπ 

Μεθιεκβνύξγνπ ηνλ 14ν αηώλα. Παξόιν πνπ έρνπλ απνκείλεη ειάρηζηεο από ηηο δνκέο ηνπ 13νπ 

θαη ηνπ 14νπ αηώλα, ην κεζαησληθό παξειζόλ ηνπ θάζηξνπ έπαημε θαζνξηζηηθό ξόιν ζηε 

δηακόξθσζή ηνπ. Σνλ 19ν αηώλα, νη Γνύθεο ηνπ Μεθιεκβνύξγνπ-βεξίλ απνθάζηζαλ λα 

κεηαθέξνπλ ηελ θαηνηθία ηνπ Γνύθα ζηε ιίκλε θαη πξνζπάζεζαλ λα αλαθαηλίζνπλ ην θάζηξν πνπ 

είρε πεξηέιζεη ζε άζρεκε θαηάζηαζε. Σν 1847, ν Μεγάινο Γνύθαο Φξεηδεξίθνο-Φξαγθίζθνο Β' 

δηέηαμε ηελ πιήξε αλαθαηαζθεπή ηεο έδξαο ηνπ Γνύθα ζην Κάζηξν βέξηλ. Γηα λα 

πξαγκαηνπνηήζεη ην όξακά ηνπ, ρξεηαδόηαλ πξσηνπνξηαθά κπαιά. Γη' απηό, πξνζέγγηζε κεξηθνύο 

από ηνπο θαιύηεξνπο αξρηηέθηνλεο ηεο Πξσζίαο -έλαο εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ ν Georg Adolph 

Demmler- θαη ηνπο αλέζεζε λα ζρεδηάζνπλ ην απόιπην παξακπζέλην θάζηξν. Σν όξακά ηνπ 

απαηηνύζε θάηη πξσηνπνξηαθό θαη κνληέξλν, αιιά έπξεπε επίζεο λα πξνζδίδεη ηελ ππελζύκηζε 

ηνπ κεγάινπ κεζαησληθνύ παξειζόληνο ηνπ θάζηξν θαη ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ.  Ο αξρηηέθηνλαο ηνπ 

θάζηξνπ Demmler, γηα λα εκπλεπζηεί ηαμίδεςε ζηε Γαιιία, όπνπ επηζθέθηεθε θάζηξα ζε όιε ηε 

ρώξα, ζθηαγξαθώληαο ηηο ηδέεο ηνπ. Σειηθά, ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Λίγεξα, είδε ην αηώ ληε 

ακπόξλη. Δθεί ήηαλ ε έκπλεπζε πνπ έςαρλε. Σν ζρέδην ηνπ Demler επεξεάζηεθε έληνλα από 

απηό πνπ είδε ζηε Γαιιία θαη ελζσκάησζε πνιιά ραξαθηεξηζηηθά αλαγελλεζηαθνύ ζηπι. Απηή ε 

κνληέξλα θαηαζθεπή είλαη γλσζηή σο λεναλαγελλεζηαθή αξρηηεθηνληθή θαη ην Κάζηξν βέξηλ είλαη 

έλα από ηα σξαηόηεξα 

παξαδείγκαηα. Λίγν κεηά 

ηελ νινθιήξσζε ηεο 

θαηαζθεπήο ην 1857, ην 

θάζηξν έγηλε δηάζεκν 

αξηζηνύξγεκα. 

Όπσο θαίλεηαη, ν 

Μεγάινο Γνύθαο 

θαηάθεξε λα 

δεκηνπξγήζεη κηα 

κνλαδηθή θιεξνλνκηά, λα 

θάλεη κηα κεγάιε δήισζε 

γηα ην έλδνμν παξειζόλ 

ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ θαη, 

παξόιν πνπ ζήκεξα νη 

Μεγάινη Γνύθεο έρνπλ μεζσξηάζεη ηελ ηζηνξία, ην Κάζηξν βέξηλ παξακέλεη.  
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ΒΔΡΟΛΙΝΟ ΑΜΒΟΤΡΓΟ  
&ΥΑΝΔΑΣΙΚΔ ΠΟΛΔΙ  

 

 

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
 

 

Ηκέξα 1
ε
: Αζήλα ή Θεζζαινλίθε – Ακβνύξγν  

Οη πξσηλέο καο πηήζεηο ζα καο κεηαθέξνπλ ζε έλα από ηα πην όκνξθα θαη δσληαλά ιηκάληα 

ηεο Δπξώπεο, ην Ακβνύξγν. Ιδηαίηεξε πόιε, κε κηα ηεξάζηηα ιίκλε ζην θέληξν ηεο, 2.300 

γέθπξεο πάλσ από ηα θαλάιηα, ηεξάζηηα πξάζηλα πάξθα (ην 2011 ην Ακβνύξγν ςεθίζηεθε 

«Πξάζηλε Πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο»), πνπ θπζηθά δηαζέηεη πινύζηα ηζηνξία σο 

ζεκαληηθόηαην ιηκάλη ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο θαη   ηεξάζηηα πνηθηιία αξρηηεθηνληθώλ 

ξεπκάησλ ζηα θηίξηα ηεο. Η μελάγεζή καο ζηε 2
ε
 κεγαιύηεξε πόιε ηεο Γεξκαλίαο,  ζα 

μεθηλήζεη από ην Γεκαξρείν, ην πεξίθεκν Rathaus, πνπ ζηεγάδεηαη ζε έλα επηβιεηηθό 

λενθιαζηθό θηίξην πνπ έρεη γίλεη θαη ην ζύκβνιν ηεο πόιεο. Πεξλώληαο από ηελ ππαίζξηα 

αγνξά θαη ηηο θνκςέο ζηνέο γύξσ από ην δεκαξρείν, ζα βξεζνύκε κπξνζηά ζηελ Bienalster, 

ηελ κεγάιε ιίκλε ηνπ θέληξνπ θαη ζα ζπλερίζνπκε ζηηο κνλαδηθέο αξρηηεθηνληθά θαη πιήξσο 

αλαπιαζκέλεο πεξηνρέο ηνπ θέληξνπ Speicherstadt κε ηηο κνλαδηθέο απνζήθεο ηνπ ιηκαληνύ 

θαη Kontorhausviertel κε ηα θαηαπιεθηηθά πξσηνπνξηαθά θηίξηα ησλ δεθαεηηώλ ηνπ 20’ θαη 30’ 

θαη ζα θαηαιήμνπκε ζην ζεκείν πνπ βξίζθεηαη ην εκβιεκαηηθό λέν θηίξην ηεο Φηιαξκνληθήο επί 

ηνπ Έιβα (Elbphilarmonie) πνηακνύ γηα λα απνιαύζνπκε ηε εμαηξεηηθή ηνπ αξρηηεθηνληθή.  

Σέινο νινθιεξώλνληαο ηε γλσξηκία καο κε ηα  ζπνπδαηόηεξα αμηνζέαηα ηεο πόιεο, 

επηζθεπηόκαζηε ηε πξώελ «ακαξησιή» πεξηνρή ηνπ StPauli, πνπ ζήκεξα απνηειεί έλα από 

ηα βαζηθά θέληξα δηαζθέδαζεο ηεο πόιεο, πξηλ θαηαιήμνπκε ζηηο δηάζεκεο πξνβιήηεο ηεο 

πεξηνρήο. Μεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο γηα ηαθηνπνίεζε θαη μεθνύξαζε θαη βξαδηλόο 

πεξίπαηνο γηα λα απνιαύζνπκε ηα ππέξνρα θηίξηα ηνπ θέληξνπ ηεο πόιεο. 
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Ηκέξα 2
ε
: Ακβνύξγν (Λνύκπεθ – Κίειν) 

Η κέξα καο ζήκεξα μεθηλάεη κε ηελ επίζθεςε κίαο από ηηο «άγλσζηεο» ζην επξύ θνηλό,  

πόιεηο-θνζκήκαηα ηεο Βόξεηαο Δπξώπεο πνπ δελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε από ην 

πξόγξακκά καο. Η πόιε πνπ κνηάδεη κε εηθνλνγξαθεκέλν παξακύζη, πνπ δελ είλαη άιιε από 

ην πνιύρξσκν Λνύκπεθ. Μία παλάξραηα Υαλζεαηηθή πόιε, ρηηζκέλε πάλσ ζηνλ πνηακό 

Σξάβε, αζύιιεπηεο αξρηηεθηνληθήο αξκνλίαο, πνπ δηθαίσο έρεη αλαθεξπρηεί από ηελ Unesco, 

κλεκείν Παγθόζκηαο Πνιηηηζηηθήο Κιεξνλνκηάο θαη πνπ ζα καο αθήζεη άθσλνπο κε ηελ 

απαξάκηιιε νκνξθηά ηεο. Δπόκελε επίζθεςε ζηελ ηζηνξηθή πόιε, ζεκαληηθό ιηκάλη επί ηεο 

Βαιηηθήο θαη πξσηεύνπζα ηνπ νκόζπνλδνπ θξαηηδίνπ ηνπ ιέζβηγθ-Υνιζηάηλ, ην αξρνληηθό 

Κίειν. Η πόιε κπνξεί λα ππέζηε ζνβαξέο θαηαζηξνθέο, όπσο πνιιέο άιιεο άιισζηε, θαηά 

ηε δηάξθεηα ηνπ πνιέκνπ, αιιά ε απνθαηάζηαζε ησλ ηζηνξηθώλ ηνπ θηηξίσλ ήηαλ 

ππνδεηγκαηηθή θαη ζήκεξα βξίζεη όκνξθσλ ηζηνξηθώλ θηηξίσλ όπσο ε εθθιεζία ηνπ Αγίνπ 

Νηθνιάνπ, ην επηβιεηηθό θηίξην ηνπ Γεκαξρείνπ, ε Όπεξα ηα νπνία θαη ζα απνιαύζνπκε ζηε 

μελάγεζε καο. Σέινο καο πεξηκέλεη ν θεληξηθόο εκπνξηθόο πεδόδξνκνο ηεο πόιεο, 

Υνιζηελζηάζε κε  ηα δεθάδεο θαηαζηήκαηα γηα λα πεξάζνπκε επράξηζηα ηνλ ειεύζεξν ρξόλν 

καο. Tν απόγεπκα ζα επηζηξέςνπκε ζην γλώξηκν Ακβνύξγν, ελώ γηα ην βξάδπ, κε 

παξαιείςεηε λα πάξεηε κία γεύζε από κία από ηηο δηαζεκόηεξεο πεξηνρέο δηαζθέδαζεο ηεο 

Βόξεηαο Δπξώπεο, ηε παζίγλσζηε γεηηνληά ησλ «Κόθθηλσλ Φαλαξηώλ»,  StPauli.             

 

Ηκέξα 3
ε
 : Ακβνύξγν (Bξέκε) 

Ακέζσο κεηά ην πξσηλό καο μεθηλνύκε γηα ηελ ηζηνξηθή πόιε ηεο Βξέκεο, θπζηθά κέινο θαη 

απηή ηεο πεξίθεκεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο θαη ζεκαληηθόηαην ιηκάλη ηεο Βόξεηαο Γεξκαλίαο, 

θηηζκέλε ζηηο όρζεο ην Βέδεξ πνηακνύ, 60ρικ πξηλ απηόο εθβάιιεη ζηε Βόξεηα Θάιαζζα. 

Παξόιεο ηηο θαηαζηξνθέο ιόγσ ησλ βνκβαξδηζκώλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, ην ηζηνξηθό ηεο θέληξν απνθαηαζηάζεθε ζηελ παιηά ηνπ αίγιε θαη ζήκεξα 

εθπιήζζεη επράξηζηα ηνλ ηαμηδηώηε κε ηνλ αξρηηεθηνληθό ηνπ πινύην. Σν δηάζεκν Γεκαξρείν 

ηεο Πόιεο, θηίξην κε πινύζηα ηζηνξία, ην άγαικα ηνπ Ρνιάλδνπ, ε Πιαηεία ηεο Αγνξάο, ν 

Καζεδξηθόο Ναόο ηνπ Αγίνπ Πέηξνπ θαη θπζηθά ε γξαθηθή γεηηνληά ηνπ κεζαησληθνύ ιηκαληνύ, 

ην παζίγλσζην Shlachte κε ηα δεθάδεο κπαξάθηα θαη εζηηαηόξηα, ζα κνλνπσιήζνπλ ην 

ελδηαθέξνλ καο, ζηελ ελδειερή καο μελάγεζε. Δπηζηξνθή ην απόγεπκα ζην Ακβνύξγν θαη 

ρξόλνο ζηε δηάζεζε ζαο γηα ηελ πινύζηα αγνξά ηεο πόιεο ή γηα λα επηζθεθζείηε θάπνην από 

ηα ζεκαληηθά κνπζεία ηεο πόιεο όπσο ην δηάζεκν Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ ηεο πόιεο.      

 

 

Ηκέξα 4
ε
: Ακβνύξγν ( Κάζηξν βέξηλ, Πόηζληακ ) - Βεξνιίλν 

Αθήλνπκε ην πξσί ην Ακβνύξγν θαη θαηεπζπλόκαζηε αξρηθά ζην βεξίλ, ηε πξσηεύνπζα ηνπ 

νκόζπνλδνπ θξαηηδίνπ ηνπ Μαθιεκβνύξγνπ-Γπηηθήο Πνκεξαλίαο, θηηζκέλν αξηζηνηερληθά ζηηο 
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όρζεο ηεο νκώλπκεο ιίκλεο. Δδώ θπξηαξρεί, αλάκεζα ζηα ππόινηπα αμηνζέαηα, ην πεξίθεκν 

Παιάηη ηνπ βέξηλ, θηηζκέλν ζε έλα λεζάθη επί ηεο ιίκλεο, ην νπνίν απνηειεί ην θνξπθαίν 

δείγκα ηεο ξνκαληηθήο ηζηνξηθήο αξρηηεθηνληθήο ηνπ 19
νπ

 αηώλα θαη πνπ δηθαίσο απνθαιείηαη 

ην «Ννηζβαλζηάηλ ηνπ Βνξξά».  

 

 
 

πλερίδνπκε κε ηειηθό πξννξηζκό ην Βεξνιίλν αθνύ νινθιεξώζνπκε ηελ επίζθεςε καο ζην 

Πόηζδακ, ηελ επίζεκε πξσηεύνπζα ησλ Απηνθξαηόξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Σν Πόηζδακ είλαη ε 

πξσηεύνπζα ηνπ θξαηηδίνπ ηνπ Βξαλδεκβνύξγνπ, δηάζεκν θπξίσο γηα ηελ ηζηνξηθή 

θιεξνλνκηά ηνπ σο αιινηηλή έδξα ησλ Πξώζσλ θαη δηαζέηεη κεγάιεο εθηάζεηο θαιπκκέλεο 

από αλάθηνξα θαη πάξθα. Η ιάκςε θαη ε δόμα ησλ Πξώζσλ, ην θιεξνδόηεκα ησλ Πξώζσλ 

βαζηιηάδσλ Φξεηδεξίθνπ I θαη Φξεηδεξίθνπ II, ν νπνίνο έθεξε ηνλ ηίηιν ηνπ Μέγα, ε παξάδνζε 

σο πόιε ησλ επηζηεκώλ θαη ησλ ηερλώλ: κηα πόιε πνπ πξνζθέξεη πνιηηηζκό θαη ηζηνξία ζε 

κηα εθπιεθηηθή δηάζηαζε, κηα πόιε πνπ ήηαλ θαη είλαη πάληα αλνηρηή ζηνπο αλζξώπνπο, ηηο 

θνπιηνύξεο θαη ηηο ηδέεο. Γελ ζα παξαιείςνπκε λα επηζθεθζνύκε ην ηζηνξηθό εζίιηελρνθ, 

όπνπ ην 1945 ππνγξάθηεθε ε ζπλζήθε ηνπ Πόηζληακ ρσξίδνληαο ην Βεξνιίλν ζε 5 ηνκείο. Η 

δηάζθεςε ηνπ Πόηζδακ ήηαλ ε ηειεπηαία δηάζθεςε ησλ εγεηώλ ησλ ηξηώλ κεγάισλ 

ζπκκαρηθώλ δπλάκεσλ ακέζσο κεηά ηελ παξάδνζε άλεπ όξσλ ηεο λαδηζηηθήο Γεξκαλίαο θαη 

ηνλ ηεξκαηηζκό ηνπ Β παγθόζκηνπ πνιέκνπ ζηελ Δπξώπε. ηε δηάζθεςε, πνπ 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Αλάθηνξν εζίιηελρνθ ( ηνπ δηαδόρνπ Βίιρεικ Υνεληδόιιεξλ) ζην 

ρξνληθό δηάζηεκα 17 Ινπιίνπ έσο 2 Απγνύζηνπ 1945, ζπκκεηείραλ νη  Υάξη Σξνύκαλ, 

Πξόεδξνο ησλ ΗΠΑ, Ισζήθ ηάιηλ ηεο ΔΓ θαη ν Οπίλζηνλ Σζώξηζηι ηεο Αγγιίαο. Άθημε 

αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν καο ζην Βεξνιίλν θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα.  

 

Ηκέξα 5
ε
: Βεξνιίλν 

Σν άιινηε ζύκβνιν ηνπ Φπρξνύ πνιέκνπ, ην Βεξνιίλν πνπ ζα μελαγεζνύκε ζήκεξα, είλαη 

ζήκεξα ε πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαλίαο αιιά θαη ησλ λέσλ Δπξσπατθώλ ηάζεσλ. Θα έρνπκε ηε 

δπλαηόηεηα λα δνύκε ην ηζηνξηθό ζεκείν ειέγρνπ Σζάξιη, ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν 

ΟύληεξληελΛίληελ, ην Γεκαξρείν, ηελ εθθιεζία Νηθνιάη, ην αλαθαηληζκέλν Ράηρζηαγθ, κε ηνλ 

εληππσζηαθό γπάιηλν ζόιν, ηε Λεσθόξν ησλ εγεκόλσλ  ζηε δηάζεκε Κνπξθνύξζηεξληακ 

(Ku’Dam). ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην κνπζείν ηεο Πεξγάκνπ ζην λεζί ησλ κνπζείσλ. 
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Από ην 1999, ην πνιηηηζηηθό θαη αξρηηεθηνληθό ζύκπιεγκα ηνπ Νεζηνύ ησλ Μνπζείσλ έρεη 

ραξαθηεξηζηεί Μλεκείν Παγθόζκηαο Κιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. ην κνπζείν ζα 

ζαπκάζνπκε ηελ Πύιε ηεο Ιζηάξ, Αζζπξηαθά, νπκεξηαθά θαη Βαβπισληαθά εθζέκαηα, όπσο 

ηελ ζηήιε ησλ Δζαξραδδώλ. Ο επηβιεηηθόο Βσκόο ηεο Πεξγάκνπ (180-160 π.Υ.), ν νπνίνο 

αλαθαιύθζεθε από Γεξκαλνύο αξραηνιόγνπο ζε εθζθαθέο ζηε Μηθξά Αζία γύξσ ζηα 1880 

θαη κεηαθέξζεθε ζην Βεξνιίλν γηα λα μαλαρηηζηεί ζηελ αξρηθή ηνπ κνξθή εληόο ηνπ νκώλπκνπ 

Μνπζείνπ, βξίζθεηαη ζε αλαθαίληζε,γη’ απηό ζα κεηαθεξζνύκε αθξηβώο δίπια, όπνπ από ηνλ 

πεξαζκέλν Ννέκβξην, εθηίζεηαη ε θαηαπιεθηηθή δνπιεηά ηνπ Ιξαλνύ Αξρηηέθηνλα 

YadegarAsisi, κε ζέκα ηελ Αξραία Πέξγακν. Αθήζηε όιεο ηηο αηζζήζεηο ζαο λα 

ιεηηνπξγήζνπλ, γηα λα κπνξέζεηε λα κεηαθεξζείηε λνεξά ζηελ επνρή απηή. ην ειεύζεξν 

απόγεπκα πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην κεγαιύηεξν πάξθν ηεο πόιεο Tiergarden, 

θαηαπξάζηλν θαη αγαπεκέλν ζεκείν ησλ ληόπησλ θαη ησλ ηνπξηζηώλ. Σν βξάδπ αμίδεη λα 

επηζθεθζείηε θάπνην από ηα πνιιά θαη δηαθνξεηηθά εζληθά εζηηαηόξηα ηεο πόιεο κε πνηθίια 

ζηπι θαη γεύζεηο.   

 

 

 

Ηκέξα 6
ε
: Βεξνιίλν (πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηε Γξέζδε) 

Ηκέξα ειεύζεξε λα ηελ αμηνπνηήζεηε όπσο επηζπκείηε.  Δκείο ζαο πξνηείλνπκε νινήκεξε 

εθδξνκή ζε κηα πόιε πνπ θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από επηδξνκή ησλ ζπκκάρσλ ηνλ 

Φεβξνπάξην ηνπ 1945 θαη μαλαρηίζηεθε ζηε ζπλέρεηα, ηελ Γξέζδε, πνπ ζηέθεη παλέκνξθε 

πάλσ ζηνλ πνηακό Έιβα. Πξσηεύνπζα ηνπ θξαηηδίνπ ηεο αμνλίαο καγεύεη ηνλ επηζθέπηε κε 

ηνλ μερσξηζηό ηεο ραξαθηήξα θαη ηνλ ζπλδπαζκό παξάδνζεο θαη κνληέξλνπ ζηπι. Η πόιε 

απηή αλαγελλήζεθε κέζα από ηηο ζηάρηεο ηεο. Δηδηθά ζηελ παιηά πόιε, ζηελ νπνία θαη ζα 

μελαγεζνύκε, αθηεξώζεθαλ αξθεηέο δεθαεηίεο γηα ηελ αλαζηήισζή ηεο, όπσο επίζεο θαη 

ηεξάζηηα ρξεκαηηθά πνζά. Σα θπξηόηεξα θηίξηα είλαη ν Καζεδξηθόο λαόο (Frauenkirche), ζηελ 

θαξδηά ηεο Παιηάο πόιεο, ε ππέξνρε όπεξα έκπεξ , ε παιηά ΟξαλδεξίΣζβίλγθεξ ζε ξπζκό 

αλαγελλεζηαθό, πνπ ζηεγάδεη ζήκεξα πνιιά κνπζεία κε παγθνζκίνπ θύξνπο ζπιινγέο. 

Δπίζεο ε κνλαδηθή ηνηρνγξαθία ζηελ Fürstenzug, απεηθνλίδεη ηελ πνκπή ησλ πεδώλ θαη 

έθηππσλ  εγεκόλσλ ηεο αμνλίαο. Σν κήθνο είλαη 102 κέηξα θαη απνηειείηαη από 23.000 

πιαθάθηα  πνξζειάλεο Meissen. Ιδηαίηεξε κλεία πξέπεη λα θάλνπκε ζην Μπαιθόλη ηεο 

Δπξώπεο κε ηελ θαηαπιεθηηθή ζέα ζηνλ Έιβα. Σν 2004 ε Οπλέζθν αλαθήξπμε ηε Γξέζδε θαη 
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ην ηκήκα ηεο θνηιάδαο ηνπ πνηακνύ Έιβα σο κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο. 

Διεύζεξνο ρξόλνο θαη επηζηξνθή ην απόγεπκα ζην Βεξνιίλν. 

 

 
 

 

Ηκέξα 7
ε
: Βεξνιίλν – Αζήλα ή Θεζζαινλίθε  

Απνιαύζηε ηηο ηειεπηαίεο ώξεο ζηελ γεξκαληθή πξσηεύνπζα θαζώο ην ηαμίδη καο πιεζηάδεη 

πξνο ην ηέινο ηνπ. Πιήξεηο όκνξθσλ ηαμηδησηηθώλ εληππώζεσλ κεηαθεξόκαζηε ζην 

αεξνδξόκην γηα ηελ επηζηξνθήο καο ζηελ Διιάδα. 

 

 

ΗΜΔΙΩΗ: Η ξνή ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα δηαθνξνπνηεζεί ρσξίο λα παξαιείπεηαη θάηη. 

 

 

 
ΠΣΗΔΙ 

 
 

 
 

ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΔ ΓΙΑΓΡΟΜΗ 
ΩΡΑ 

ΑΝΑΥΩΡΗΗ 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗ 

1
ε
 κέξα 

Αζήλα – Μόλαρν 

Μόλαρν - Ακβνύξγν 

06.00 

08.30 

07.35 

09.45 

7
ε
 κέξα 

Βεξνιίλν - Φξαλθθνύξηε 

Φξαλθθνύξηε – Αζήλα 

18.45 

21.00 

19.55 

00.45 
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ΣΙΜΔ 

 
 

 
Παιδί έως 12 εηών ζηο ίδιο δωμάηιο με δύο (2) ενήλικες = -100€ 

 

Πεξηιακβάλνληαη : 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε LufthansaAirlinesΑζήλα Ακβνύξγν Αζήλα 

 Δπηιεγκέλαθεληξηθάμελνδνρεία 4*s& 5*σο αθνινύζσο ή παξόκνηα 

(4*s Mercure Hamburg City – 5* Westin Grand Berlin ) 

 Πξσηλόκπνπθέ θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, πεξηεγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Φηινδσξήκαηα / δεκνηηθνί θόξνη μελνδνρείσλ 

 Έκπεηξν αξρεγό/ζπλνδό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 
 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 
 

 

× Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη επηζθεπηόκελα αμηνζέαηα 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

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

 

ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 
 

 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα ηειεπηαίαο 15εηίαο ζε θαιή θαηάζηαζε.  

 

 

 

Σαμίδη 
Αλαρώξεζε 

Γηαηξνθή 

 
Ξελνδνρεία 

 
2θι 1θι Φόξνη Παξαηεξήζεηο 

 
ΒΔΡΟΛΙΝΟ 
ΑΜΒΟΤΡΓΟ  

& Υαλζεαηηθέο 
πόιεηο   

 
7 κέξεο 

 

 

19/6 

10, 24, 31/7 

7, 14, 21/8 

 

4*s / 5*  
 

MERCURE 
CITY 

 
WESTIN 
GRAND 

895 +330 

+250 
Πεξηιακβάλνληαη 
δεκνηηθνί θόξνη 

μελνδνρείσλ 
 

28/8 

11, 25/9 

945 +380 


