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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ 
 

Όηαλ ηνλ 13ν αηώλα ε Βξέκε, ην Ακβνύξγν θαη ε Λπβέθε (Λύκπεθ) ελώζεθαλ κε νηθνλνκηθνύο 

δεζκνύο, ζρεκαηίδνληαο έλα είδνο κεζαησληθήο Δπξσπατθήο Έλσζεο, θαλείο δελ πξνέβιεπε 

όηη έηζη έκπαηλαλ νη βάζεηο ηεο νηθνλνκηθήο αλόδνπ ηεο Γεξκαλίαο. Αθνινύζεζε ε ίδξπζε θαη 

άιισλ πόιεσλ απ' ηνπο Γεξκαλνύο ζηελ πεξηνρή ηεο Βαιηηθήο όπσο ηνλ Γληάλζθ θαη ην 

Μάικπνξγθ ηεο Πνισλίαο, ε Ρίγα ηεο Λεηηνλίαο θαη ην Σαιιίλ ηεο Δζζνλίαο. Η Υαλζεαηηθή 

Λίγθα (εκπνξηθή έλσζε) δελ επεξέαζε κόλν ηνπο ξπζκνύο ηνπ εκπνξίνπ ηελ επνρή εθείλε, 

αιιά ηαπηόρξνλα θαζόξηζε ην πνιηηηθό ζηίγκα ησλ ρσξώλ όπνπ βξίζθνληαλ νη Υαλζεαηηθέο 

πόιεηο. ην ηαμίδη απηό γίλεηαη κηα θηιόδνμε πξνζπάζεηα λα εμεξεπλεζνύλ ηζηνξηθά νη 

"κεηξνπόιεηο" ηεο Υαλζεαηηθήο έλσζεο κε ηελ πινύζηα ηζηνξία θαη ηε κεγάιε παξάδνζε 

θαζώο θαη πόιεηο θνκςνηερλήκαηα όπσο ε Γάλδε θαη Μπξπδ θαη θπζηθά ην παλέκνξθν 

Λνπμεκβνύξγν θαη ην κνληέξλν θαη πξσηνπνξηαθό Άκζηεξληακ. Σν ηαμίδη θιείλεη κε έλα κεζηό 

3ήκεξν ζηελ πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαλίαο ην Βεξνιίλν. Γηαβάζηε ην πξόγξακκα θαη 

αθνινπζήζηε καο! 

 

 
 

ΣΟ ΣΑΞΙΓΙ ΜΔ ΜΙΑ ΜΑΣΙΑ 
 

 Δπηιεγκέλα μελνδνρεία 4* 

 Πεδνπνξηθή μελάγεζε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ 

 Ξελάγεζε ζηελ αξηζηνθξαηηθή πόιε ησλ Βξπμειιώλ, όπνπ ζα δνύκε ηα ζπνπδαηόηεξα 

αμηνζέαηα 

 Δπίζθεςε ζηε κεζαησληθή πόιε Μπξπδ κε ηα ππέξνρα θαλάιηα αιιά θαη ηελ Γάλδε, 

ζπνπδαίν εκπνξηθό ιηκάλη θαηά ηνλ κεζαίσλα 

 Δθδξνκή ζην Νηειθη κε ην κεζαησληθό θέληξν ηεο, θαη δηακνλή ζην Άκζηεξληακ ηελ πόιε κε 

ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή αιιά θαη ηα ππέξρνα θηίξηα 

 Γηαλπθηέξεπζε θαη ζηελ κνλαδηθή Βξέκε, ηελ αξραηόηεξε λαπηηθή πόιε ηεο Γεξκαλίαο 

 Ξελάγεζε ζην Ακβνύξγν αιιά θαη ζην Λύκπεθ ην Ρόζηνθ θαη ην Βίζκαθ, παιηέο ραλζεαζηηθέο 

πόιεηο πνπ δηαδξακάηηζαλ ζεκαληηθό ξόιν ζηελ γεξκαληθή νηθνλνκία 

 Γηαλπθηέξεπζε θαη μελάγεζε ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο, ην Βεξνιίλν 

 Αξρεγόο/ζπλνδόο ζε όιε ηεο δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 
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…εζείο ην μέξαηε; 
 
 

Υαλζεαη ηθή Έλωζε  

 

 
 
Υαλζεαηηθή έλσζε, Υάλδα, επίζεο Υάλζετ, πνιηηηθή θαη νηθνλνκηθή έλσζε, ελώλνληαο ζρεδόλ 

300 εκπνξηθέο πόιεηο ηεο βνξεηνδπηηθήο Δπξώπεο από ηα κέζα ηνπ ΥΙΙ έσο ηα κέζα ηνπ 17νπ 

αηώλα. Η εκεξνκελία εκθάληζεο ηνπ Υάλζετ δελ κπνξεί λα πξνζδηνξηζηεί κε αθξίβεηα, επεηδή 

δελ βαζίδεηαη ζε ζπγθεθξηκέλν έγγξαθν. Η Υαλζεαηηθή Έλσζε αλαπηύρζεθε ζηαδηαθά, κε ηελ 

επέθηαζε ηνπ εκπνξίνπ θαηά κήθνο ησλ αθηώλ ηεο Βαιηηθήο θαη ηεο Βόξεηαο Θάιαζζαο. 

Ο ιόγνο γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ Υαλζεαηηθνύ πλδέζκνπ ήηαλ ε αύμεζε ηνπ πιεζπζκνύ ησλ 

εδαθώλ βόξεηα ηνπ Έιβα σο απνηέιεζκα ηεο κεηαλάζηεπζεο, ε εκθάληζε λέσλ πόιεσλ θαη 

αλεμάξηεησλ θνηλνηήησλ θαη ε επαθόινπζε αύμεζε ηεο δήηεζεο αγαζώλ θαη αύμεζε ηνπ 

εκπνξίνπ. 

Η Υάλζα άξρηζε λα δηακνξθώλεηαη από ηνλ 12ν αηώλα σο έλσζε εκπόξσλ, ηόηε σο έλσζε 

ζπληερληώλ θαη κέρξη ην ηέινο ηνπ 13νπ αηώλα σο έλσζε πόιεσλ.Η Υαλζεαηηθή Έλσζε 

πεξηιάκβαλε πόιεηο κε απηόλνκε θπβέξλεζε ηεο πόιεο ("δεκνηηθό ζπκβνύιην", δεκαξρείν) 

θαη ηνπο δηθνύο ηεο λόκνπο. 

Γηα λα επεμεξγαζηνύλ θνηλνύο θαλόλεο θαη λόκνπο ηεο Υαλζεαηηθήο Έλσζεο, εθπξόζσπνη 

ησλ πόιεσλ ζπλαληήζεθαλ ηαθηηθά ζε ζπλέδξηα ζην Lübeck. Οη έκπνξνη θαη νη εηαηξείεο ηεο 

Hansa απνιάκβαλαλ νξηζκέλα δηθαηώκαηα θαη πξνλόκηα. 

ηηο κε-Υαλζεαηηθέο πόιεηο ππήξραλ αληηπξνζσπείεο ησλ γξαθείσλ ηεο Υάλζετ. Απηά ηα μέλα 

πξαθηνξεία Hansei βξίζθνληαλ ζην Μπέξγθελ, ην Λνλδίλν θαη ηε Μπξπδ. ην αλαηνιηθό άθξν 

ηνπ εκπνξηθνύ ζπζηήκαηνο Hansei ηδξύζεθε γξαθείν ζην Νόβγθνξνλη (Peterhof), όπνπ 

αγνξάζηεθαλ επξσπατθά αγαζά (θξαζί, πθάζκαηα) θαη αγνξάζηεθαλ θάλλαβε, θεξί, κέιη, 

μύιν, δέξκαηα θαη γνύλεο. Σν 1494, κε εληνιή ηνπ Μεγάινπ Γνύθα Ivan III, θαηαξγήζεθε απηό 

ην γξαθείν, όια ηα θηίξηά ηνπ (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο πέηξηλεο εθθιεζίαο ηνπ Αγίνπ 

Πέηξνπ ηνπ Απόζηνινπ) θαηαζηξάθεθαλ νινζρεξώο. 
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Ηκέξα 1ε: Αζήλα - Φξαλθθνύξηε – Λνπμεκβνύξγν (280 ρικ.) 

Πξσηλή πηήζε γηα Φξαλθθνύξηε. Άθημε θαη αλαρώξεζε γηα ην κηθξνζθνπηθό Γνπθάην ηνπ 

Λνπμεκβνύξγνπ, ηνπ κηθξόηεξνπ θξάηνπο ηεο Δ.Δ., πνπ βξίζθεηαη ζηελ θαξδηά ηεο Δπξώπεο, 

αλάκεζα ζηε Γαιιία, ηε Γεξκαλία θαη ην Βέιγην. Η πνιπηάξαρε ηζηνξία ηνπ Γνπθάηνπ μεθηλάεη 

ην 963, όηαλ ν θόκεο Siegfried έθηηζε πάλσ ζηνλ βξάρν έλα θάζηξν, γύξσ από ην νπνίν 

ζηαδηαθά ηδξύζεθε ε πόιε. Σν απόγεπκα ζα απνιαύζνπκε κία πεδνπνξηθή μελάγεζε ζην 

ηζηνξηθό θέληξν ηνπ Λνπμεκβνύξγνπ. Καζώο ζα πεξηδηαβαίλνπκε πιαηείεο, θάζηξα, 

ιηζόζηξσηα ζνθάθηα, παιάηηα θαη γεληθά νηθνδνκήκαηα κε ειηθία αηώλσλ, ζα έρνπκε ηελ 

αίζζεζε πσο βξηζθόκαζηε κέζα ζε ζθεληθό θηλεκαηνγξαθηθήο ηαηλίαο κε βαζηιηάδεο θαη 

ηππόηεο ησλ κεζαησληθώλ ρξόλσλ. 

 

Ηκέξα 2ε: Λνπμεκβνύξγν – Βξπμέιιεο (215 ρικ.) 

ήκεξα αθήλνπκε ην κηθξνζθνπηθό Λνπμεκβνύξγν θαη αλαρσξνύκε γηα ηηο Βξπμέιιεο, ηε 

δηνηθεηηθή θάξδηα ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο. Καηά ηε δηαδξνκή ζα πεξάζνπκε από ηνλ 

ηζηνξηθό ρώξν ηεο κάρεο ηνπ Βαηεξιό θαη ζα δηαζρίζνπκε θαηαπξάζηλα δάζε, γξαθηθά 

ρσξηνπδάθηα θαη κεγαινπξεπή θάζηξα. Με ηελ άθημή καο ζηελ αξηζηνθξαηηθή πόιε ζα 

μεθηλήζνπκε ηελ απνγεπκαηηλή καο μελάγεζε, όπνπ κεηαμύ ησλ άιισλ ζα δνύκε ηελ 
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παλέκνξθε πιαηεία Γξαλ Πιαο, ην Αηόκηνπκ, ηα θηίξηα ηνπ Δπξσθνηλνβνπιίνπ, ην άγαικα 

Manneken Pis, ηα Βαζηιηθά Παιάηηα ηνπ Laken, ην Υξεκαηηζηήξην, ηελ Πιαηεία Grand Sablon 

κε ηνλ νκώλπκν Ναό ηεο Παλαγίαο γνηζηθνύ ξπζκνύ, ην Δζληθό Ωδείν, ην Γηθαζηηθό Μέγαξν, 

ην Μνπζείν Καιώλ Σερλώλ, ηε Βαζηιηθή πιαηεία κε ηα Βαζηιηθά Αλάθηνξα θαη ηελ Αςίδα ηνπ 

Θξηάκβνπ. 

 

 

Ηκέξα 3ε: Βξπμέιιεο (Γάλδε, Μπξπδ) 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε δύν από ηηο σξαηόηεξεο πόιεηο ηνπ Βειγίνπ. Πξώηνο καο ζηαζκόο ε 

κεζαησληθή πόιε Μπξπδ κε ηα ινπινπδηαζκέλα θαλάιηα θαη ηα ρακειά ξνκαληηθά ζπίηηα. 

Δκείο ζα απνιαύζνπκε ηελ πόιε κε κηα μελάγεζε ζην ηζηνξηθό ηεο θέληξν. Δπόκελνο 

ζηαζκόο ε Γάλδε, κε ηνλ θαζεδξηθό λαό ηνπ Αγίνπ Βνληθάηε κε έξγα ηνπ Ρνύκπελ, ηνπ 

Ιεξώλπκνπ Μπνο θαη ην ππέξνρν ηξίπηπρν πνπ απνδίδεηαη ζηνπο αδεξθνύο Βαλ Άηθ. Θα 

δνύκε ην θάζηξν ησλ ηππνηώλ θαη ζα γλσξίζνπκε ηελ πόιε πνπ ππήξμε θαηά ηνλ κεζαίσλα 

έλα ζπνπδαίν εκπνξηθό ιηκάλη ηεο Δπξώπεο. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεκα ζηηο Βξπμέιιεο. 

 

Ηκέξα 4ε: Βξπμέιιεο - Νηειθη - Άκζηεξληακ (170 ρικ. & 75 ρικ.) 

Μεηά από κηα ζύληνκε δηαδξνκή αθήλνπκε ην Βέιγην θαη θαηεπζπλόκαζηε πξνο ην Νηειθη 

ηελ πξώηε πξσηεύνπζα ηνπ Οιιαλδηθνύ θξάηνπο, κηα ηζηνξηθή πόιε κε ην παλέκνξθν 

κεζαησληθό θέληξν ηεο, πνπ απνηειείηαη από ζπίηηα ηνπ 17νπ θαη 18νπ αηώλα θαη ηνπο 

κεγαιόπξεπνπο βαζηιηθνύο λανύο, ζαπκάζηα δεκόζηα θηίξηα θαη σξαίεο ππαίζξηεο αγνξέο. 

ηε ζπλέρεηα καο πεξηκέλεη ην Άκζηεξληακ θαη ην αλαθαηληζκέλν Rijjks Museum, πνπ 

ζηεγάδεηαη ζε έλα εμαίξεην Νενγνηζηθό θηίξην ηνπ 19νπ αηώλα θαη πεξηιακβάλεη κνλαδηθά έξγα  

ηεο Δπξσπατθήο δσγξαθηθήο. 

 

Ηκέξα 5ε: Άκζηεξληακ 

Η πόιε ηνπ Άκζηεξληακ κε ηα θαλάιηα, ηελ έληνλε λπρηεξηλή δσή, ηνλ λεαληθό ραξαθηήξα θαη 

ηα ππέξνρα θηίξηα είλαη από ηηο πην ελδηαθέξνπζεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο. Δκείο ην πξσί ζα 

γλσξίζνπκε ηηο θπξηόηεξεο γσληέο ηεο πόιεο όπνπ κεηαμύ ησλ άιισλ ζα δνύκε ηελ πιαηεία 
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Νηακ θαη ηα Βαζηιηθά Αλάθηνξα. ην ειεύζεξν απόγεπκα απνιαύζηε κηα βόιηα ζηα θαλάιηα 

θαη ζηα καγαδηά ηεο πόιεο θαη πηείηε ηνλ θαθέ ζαο ζε θάπνην από ηα πνιιά λεαληθά θαθέ ηεο. 

 

Ηκέξα 6ε: Άκζηεξληακ - Βξέκε (360 ρικ.) 

Γηαζρίδνληαο ηηο θαηαπξάζηλεο πεδηάδεο ηεο Οιιαλδηθήο γεο θαηεπζπλόκαζηε ζηε Βξέκε. 

Υηηζκέλε ζην εζσηεξηθό ησλ εθβνιώλ ηνπ πνηακνύ Βέδεξ θαη έρνληαο γηα επίλεην ην ιηκάλη ην 

Μπξεκεξράβελ, απνηέιεζε ηελ αξραηόηεξε λαπηηθή πόιε ηεο Γεξκαλίαο. Ήδε από ην 965 είρε 

δηθαηώκαηα ζύζηαζεο δηθήο ηεο αγνξάο, ην 1358 ελώζεθε κε ηελ ραλζεαηηθή έλσζε θαη ην 

1646 αλαθεξύρζεθε Διεύζεξε Απηνθξαηνξηθή Πόιε. Σν ρξεκαηηζηήξην βάκβαθνο 

ζπλαγσληδόηαλ εθείλν ηνπ Λίβεξπνπι. Σαπηόρξνλα αλέπηπμε έλα ηδηόηππν αξρηηεθηνληθό ζηπι 

πνπ νλνκάζηεθε Αλαγελλεζηαθή ηνπ Βέδεξ .Σν απόγεπκα ζα πάξνπκε κηα πξώηε γεύζε απ' 

ηελ αξρνληηθή πόιε ηνπ βνξξά θαη ζα βηώζνπκε ηελ αύξα πνπ απνπλένπλ νη παιηέο 

ραλζεαηηθέο πόιεηο ηεο Γεξκαλίαο. 

 

Ηκέξα 7ε: Βξέκε - Ακβνύξγν - Λύκπεθ (125 ρικ.& 70 ρικ.) 

Η πξσηλή καο μελάγεζε ζ’ αξρίζεη από ηελ Μάξθπιαηδ, ηελ ηζηνξηθή πιαηεία ηεο αγνξάο πνπ 

πεξηβάιιεηαη από ηα σξαηόηεξα ζπίηηα ηεο πόιεο. ηε δπηηθή πιεπξά βξίζθεηαη ην κέγαξν ηεο 

ζπληερλίαο ησλ εκπόξσλ ελώ απέλαληη δεζπόδεη κε ηνλ δηάθνζκό ηνπ ην δεκαξρείν, ηππηθό 

δείγκα Αλαγελλεζηαθήο Αξρηηεθηνληθήο ηνπ Βέδεξ. Θα πεξπαηήζνπκε ηελ Βεηρεξζηξάζζε 

όπνπ ηα ηειεπηαία κλεκεία θαη θηίζκαηα ηνπ 20νύ αηώλα, αθνινπζνύλ ην ζηπι αξλνπβώ, ελώ 

ζε άιιν ζεκείν ηεο πόιεο ηα παιηά ζπίηηα ησλ ςαξάδσλ ηνπ 16νπ αηώλα έρνπλ πξόζθαηα 

αλαθαηληζζεί θαη θηινμελνύλ γθαιεξί ηέρλεο θαη θαηαζηήκαηα ρεηξνηερλίαο. Μεηά ηελ μελάγεζε 

αθήλνπκε ηε Βξέκε κε πξννξηζκό ηελ πην θνζκνπνιίηηθε θαη πην θηλεηζάηε πόιε ηεο 

Γεξκαλίαο ην πάληα πινύζην θαη αγέξσρν Ακβνύξγν. Η δεύηεξε κεγαιύηεξε πόιε ηεο 

Γεξκαλίαο κεηά ην Βεξνιίλν είλαη ηαπηόρξνλα κία από ηηο παιαηόηεξεο ηεο βόξεηαο Δπξώπεο. 

Ήδε απ' ηνλ 13ν αηώλα απνηέιεζε καδί κε ηε Λπβέθε ηνλ ππξήλα ηεο Υαλζεαηηθήο έλσζεο 

πνπ ηεο ράξηζε πινύην θαη δύλακε. Η ακεξηθαληθή αλεμαξηεζία θαη ε άλνδνο ησλ ρσξώλ ηεο 

Νόηηαο Ακεξηθήο έδσζε ζην Ακβνύξγν ηέηνηα ώζεζε πνπ ηα απνηειέζκαηα είλαη αθόκε θαη 

ζήκεξα νξαηά. Οη επηβιεηηθνί γνηζηθνί πύξγνη ησλ θακπαλαξηώλ ππνβάινπλ ηνλ θάζε 
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επηζθέπηε απηήο ηεο θνζκνπνιίηηθεο πόιεο. ηελ απνγεπκαηηλή μελάγεζε ζα πεξπαηήζνπκε 

ηελ παιηά πόιε, ζα δνύκε ην δεκαξρείν, ηα θαλάιηα πνπ δηνρέηεπαλ ην λεξό ηεο ιίκλεο 

Αινηέξ ζηνλ πνηακό Έιβα, ζα πεξάζνπκε από ην ιηκάλη όπνπ θάζε ινγήο πινία 

ζπλσζηίδνληαη ζηα βαζηά λεξά ηνπ Έιβα θαη ζα δηαζρίζνπκε ηηο απνβάζξεο κε ηα παιηά θηίξηα 

ηνπ ιηκαληνύ. Σν απόγεπκα αλαρσξνύκε γηα ην Λύκπεθ (ή Λπβέθε). 

 

Ηκέξα 8ε: Λύκπεθ - Βίζκαξ - Ρόζηνθ (65 ρικ.& 60 ρικ.) 

Σν ελδηαθέξνλ ηεο εκέξαο ζα θιέςεη ρσξίο ακθηβνιία ε Λπβέθε, πξσηεύνπζα ηεο 

ραλζεαηηθήο Λίγθαο -έλα είδνο Δπξσπατθήο Έλσζεο- πνπ ζε ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο πόιεηο 

ηεο έλσζεο κνλνπσινύζαλ ην εκπόξην κε ηε θαλδηλαβία θαη ηελ αλεξρόκελε Ρσζία. ηελ 

πξσηλή μελάγεζε ηεο πόιεο πνπ πεξηβάιιεηαη από θαλάιηα θαη θηίζκαηα νιιαλδηθήο 

αξρηηεθηνληθήο, ζα δνύκε ην ζύκβνιν ηεο πόιεο, ηελ ραξαθηεξηζηηθή πύιε Υόιζηελνξ, ην 

δεκαξρείν, ηελ Μαξηελθίξρε θαη ζα απνιαύζνπκε ηελ ήξεκε αηκόζθαηξα ηεο κεζαησληθήο 

θαινδηαηεξεκέλεο Λπβέθεο. ηε ζπλέρεηα ζα πάξνπκε ην δξόκν πνπ καο θέξλεη ζην 

Μαθιεκπνπξγθ θαη ηε Γπηηθή Πνκεξαλία, άιινηε πεξηνρέο ηεο Αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο γηα λα 

θαηαιήμνπκε ζην Βίζκαξ, έλα θόζκεκα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο. ηελ μελάγεζε ηεο 

πόιεο ηνπ Βίζκαξθ, ζ’ αξρίζνπκε από ηελ Μαξθηπιάηδ, ζα δηαηξέμνπκε ηελ παιηά πόιε, ζα 

δνύκε ην Βαζζεξθνπληζη, ηα ζπίηηα ηνπ 17νπ αηώλα, ην Φύξζηπρνθ πνπ ζήκεξα ζηεγάδεη ηα 

αξρεία ηεο πόιεο θαη ζα πεξπαηήζνπκε ηελ Κξεκεξζηξάζζε όπνπ βξίζθνληαη εμαίζηα ζπίηηα 

ησλ ζπληερληώλ ηνπ κεζαίσλα. Αθνύ απνιαύζνπκε ηελ αξρηηεθηνληθή παλδαηζία ηεο πόιεο 

αλαρσξνύκε κε θαηεύζπλζε αλαηνιηθά πξνο ηελ πεξηνρή ηνπ Ρνζηόθ. 

 

 

Ηκέξα 9ε: Ρόζηνθ - ηξαιζνπλη - Βεξνιίλν (110 ρικ.& 260 ρικ.) 

ήκεξα ζα γλσξίζνπκε ην Ρόζηνθ, «ην Ακβνύξγν» ηεο αλαηνιηθήο Γεξκαλίαο, παιηά 

ραλζεαηηθή πόιε πνπ εμαθνινπζεί λα παίδεη ζεκαληηθό ξόιν ζηε γεξκαληθή νηθνλνκία. Θα 

πεξπαηήζνπκε ζηελ Κξεπειίλεξζηξαζε κε ηα παιηά ζπίηηα, ζα δνύκε ην λνκηζκαηνθνπείν θαη 

ην δεκαξρείν ηνπ 13νπ αηώλα. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθζνύκε ηελ παιηά ραλζεαηηθή πόιε 

ηξάιζνπλη έλα πξαγκαηηθό ζεζαπξνθπιάθην ηζηνξηθώλ θηηζκάησλ. Αξγά ην απόγεπκα ζα 

θαηαιήμνπκε ζην Βεξνιίλν γηα δηαλπθηέξεπζε. 

Ηκέξα 10ε: Βεξνιίλν 
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Σν Βεξνιίλν απνηειεί πηα ηελ θαξδηά ηεο Δλσκέλεο Δπξώπεο. ύκβνιν δύλακεο θαη 

εμνπζίαο, ηα ηειεπηαία ρξόληα έρεη κεηακνξθσζεί ζε κία από ηηο πην όκνξθεο θαη 

ελδηαθέξνπζεο πόιεηο ηεο Δπξώπεο. Δκείο ζηελ πξσηλή καο μελάγεζε ζα επηζθεθζνύκε ηα 

ζεκαληηθόηεξα αμηνζέαηά ηεο όπσο ηελ Πύιε ηνπ Βξαλδεκβνύξγνπ, ην Κνηλνβνύιην κε ηνλ 

γπάιηλν ζόιν, ηελ κνληέξλα πιαηεία Πνηζληάκεξ, ηελ κηζνγθξεκηζκέλε εθθιεζία ζηελ γλσζηή 

ιεσθόξν Κνύληακ θαη ηνλ πύξγν ηεο ηειεόξαζεο ζηελ πιαηεία Αιεμάληεξ. Η κέξα καο ζα 

δηαλζηζηεί κε ηελ μελάγεζε ζην κνπζείν ηεο Πεξγάκνπ όπνπ θηινμελνύληαη νη Πύιεο ηεο 

Βαβπιώλαο θαη ν πεξίθεκνο νκώλπκνο λαόο. Σν απόγεπκα απνιαύζηε ηελ πόιε 

πεξπαηώληαο ζηελ Κεληξηθή Λεσθόξν Unter den Linden θαη ζαπκάζηε ηελ αξρηηεθηνληθή 

παλδαηζία ηεο Πνηζληάκεξ Πιαηδ. 

 

Ηκέξα 11ε: Βεξνιίλν (Πόηζληακ) 

ήκεξα ζα απνιαύζνπκε κία νινήκεξε εθδξνκή ζην Πόηζληακ, 30 ρικ. λόηηα ηνπ Βεξνιίλνπ, 

ηελ επίζεκε πξσηεύνπζα ησλ Απηνθξαηόξσλ ηεο Γεξκαλίαο. Σν ελδηαθέξνλ επηθεληξώλεηαη 

ζηα ζξπιηθά αλάθηνξα αλζνπζί ηνπ Κάηδεξ Γνπιηέικνπ, πνπ ρξνλνινγνύληαη από ηελ επνρή 

ηνπ Φξεηδεξίθνπ ηνπ Μεγάινπ. Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην Βεξνιίλν. 

 

Ηκέξα 12ε: Βεξνιίλν – Αζήλα 

Λίγνο ρξόλνο ειεύζεξνο γηα ςώληα ή ηειεπηαίεο θσηνγξαθίεο θαη επηζηξνθή ζηελ Αζήλα. 

 

 

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

 
 
Τιμές BONUS PRICE 

(*) BONUSPRICE έγκαιρης εγγραθής για περιοριζμένο αριθμό θέζεων και για όζο η ηιμή 
εμθανίζεηαι ζηην ιζηοζελίδα μας – ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ! 

Πεξηιακβάλνληαη : 

 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα (νηθνλνκηθή ζέζε) 

 Γηακνλή ζε μελνδνρεία 4*(ην Ληνύκπεθ θαη ζην Ρνζηόθ ε επηινγή ησλ μελνδνρείσλ είλαη 

πνιύ πεξηνξηζκέλε. Έηζη εθεί, γηα 2 λύρηεο ζα κείλνπκε ζε ζπκπαζεηηθά, θαζαξά θαη κε όιεο 

ηηο ηδηαίηεξεο αλέζεηο μελνδνρεία ηνπξηζηηθήο θαηεγνξίαο). 

 Ηκηδηαηξνθή θαζεκεξηλά 

 Μεηαθνξέο, εθδξνκέο, μελαγήζεηο όπσο πεξηγξάθνληαη ζην πξόγξακκα 

 Σέιε εηζόδσλ (π.ρ. Μνπζεία, Δζληθά Πάξθα) 

 Φηινδσξήκαηα ζε νδεγνύο θαη μελαγνύο 

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο/Φ.Π.Α. 

 Αξρεγό/ζπλνδό ζε όιε ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνύ 

 Σαμηδησηηθό θάθειν κε ρξήζηκεο πιεξνθνξίεο 

 

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ 

 

 

× Αρζνθνξηθά 

× Πξναηξεηηθή αηνκηθή ηαμηδησηηθή αζθάιηζε θόζηνπο 15€ 

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

 
ΣΑΞΙΓΙΩΣΙΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ 

 
 

 Απαξαίηεην δηαβαηήξην ή ηαπηόηεηα λένπ ηύπνπ κε ιαηηληθνύο ραξαθηήξεο. 

Σαμίδη Γηαηξνθή Αλαρ/ζε Γηακ/λή 2θιηλν 1θιηλν 
Φόξνη 

Δίζνδνη 

Υαλζεαηηθέο πόιεηο 

Βνξ. Γεξκαλίαο, Κάηω 

ρώξεο 

 

12 εκέξεο 

HΒ 

Ηκηδ/θή 

25/5, 3/8, 

28/9 
4* 1.890 +590 +390 


