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ΓΕΡΜΑΝΙΑ 

ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

4 ημέρες / 3 διανυκτερεύσεις 

 

από €680,00 

Αναχώρηση 

19 Οκτωβρίου 2021 

 

Μία εκδρομή με βάση-ορμητήριο την «οικονομική» πρωτεύουσα της Γερμανίας, λεγόμενη και ως 

«Μανχάταν», Φρανκφούρτη και δίχως στιγμή για χάσιμο…. Παραμυθένια Χαϊδελβέργη, ρομαντική, 

ατμοσφαιρική, φιλόξενη και έδρα του παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας… Μπάντεν Μπάντεν, μια 

πόλη κόσμημα που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού από τις πιο γραφικές λουτροπόλεις 

της Γερμανίας και Ντάρμσταντ… Γραφικότητα και γοτθική αρχιτεκτονική, ολοκληρώνουν ένα τετραήμερο 

όμορφων εικόνων και ιδιαίτερων εντυπώσεων! 

 

Ημέρα 1 (19/10/2021) 

ΑΘΗΝΑ, ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ), ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Φρανκφούρτη. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, 

επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για την «παραμυθένια» Χαϊδελβέργη, έδρα του 

παλαιότερου πανεπιστημίου της Γερμανίας, η οποία είναι κτισμένη στις όχθες του πλωτού ποταμού Νέκαρ. 

Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε για λίγο πανοραμικά (με το λεωφορείο) και για πολύ περισσότερο 

περιηγητικά (με τα πόδια) στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Η ξενάγησή μας θα ολοκληρωθεί με την επίσκεψή 

μας στο επιβλητικό κάστρο της (Σλος) με τελεφερίκ όπου και θα θαυμάσουμε πανοραμικά την πόλη και τον 

ποταμό. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος για φαγητό και περπάτημα στο πεζοδρομημένο ιστορικό της 

κέντρο. Το απόγευμα επιστροφή στη Φρανκφούρτη και στο ξενοδοχείο μας. Παραλαβή δωματίων. Βράδυ 

ελεύθερο.  
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Ημέρα 2 (20/10/2021) 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΜΠΑNΤΕΝ ΜΠΑNΤΕΝ 

Πρωινό. Σήμερα έχουμε προγραμματίσει για εσάς μια ολοήμερη εκδρομή στο μοναδικό Μπάντεν Μπάντεν, 

παγκόσμια γνωστό για τα θερμά λουτρά που επέλεγαν ακόμη και οι Ρωμαίοι αυτοκράτορες καθώς και για 

τη μπαρόκ αρχιτεκτονική του που συγκινεί τους λάτρεις της από την εποχή της Αναγέννησης. Καταφύγιο 

εύπορων, στολισμένο με κρήνες, πινακοθήκες, θέατρα και καζίνο. Μετά την ξενάγησή μας, πάντα με την 

πολύτιμη βοήθεια του ξεναγού μας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για περπάτημα στο κέντρο της πόλης και 

για φαγητό. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 (21/10/2021) 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Πρωινό και αμέσως μετά θα ξεναγηθούμε-περιηγηθούμε στην πόλη η οποία μας «φιλοξενεί» αυτό το 

τετραήμερο, και αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικονομικά και πολιτιστικά κέντρα της Γερμανίας αλλά 

και ολόκληρης της Ευρώπης. Το χρηματιστήριο, το Συντριβάνι της Δικαιοσύνης, το κτίριο της Όπερας, το 

σπίτι του μεγάλου Γερμανού ποιητή Γκαίτε, η Εκκλησία του Αγίου Νικολάου, τα κουκλίστικα σπίτια της 

Ρέμεμπεργκ της πλατείας που βρίσκεται στο κέντρο της παλιάς πόλης, το Δημαρχείο, ο κεντρικός εμπορικός 

πεζόδρομος Zeil είναι μερικά από τα σημαντικότερα σημεία της πόλης, τα οποία και θα γνωρίσουμε πριν 

καταλήξουμε στον ποταμό Μάιν για να απολαύσουμε το θέαμα των ουρανοξυστών της πόλης το λεγόμενο 

και Μανχάταν. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα μεταφορά μας στο Deutsche Bank Park Stadium 

για να παρακολουθήσουμε τον αγώνα για το Europa League μεταξύ της EINTRACHT FRANKFURT και του 

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΥ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μετά το τέλος του αγώνα.  

 

Ημέρα 4 (22/10/2021) 

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ, ΝΤΑΡΜΣΤΑΝΤ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και άμεση αναχώρηση για το Ντάρμσταντ, μια πόλη που ανήκει στην 

μητροπολιτική περιοχή της Φρανκφούρτης και βρίσκεται μόλις σχεδόν 30 χιλιόμετρα νοτίως της. Τα 

γραφικά σπίτια και η γοτθική αρχιτεκτονική δηλώνουν αμέσως τη διαφορετικότητά της στους επισκέπτες 

της. Με την άφιξή μας θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης γνωρίζοντάς την όσο καλύτερα 
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μπορούμε. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το μεσημέρι μεταφορά μας στο αεροδρόμιο της Φρανκφούρτης 

για την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στην Αθήνα το βράδυ. 

 

Τιμές ανά άτομο: 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

19/10 4 
Novotel Frankfurt City (4*) 

www.novotel.accor.com  
€ 680,00 € 770,00 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs, μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs & ένα (1) προσωπικό αντικείμενο  

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Νovotel Frankfurt City (4*) 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Όλες οι ξεναγήσεις και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με ελληνόφωνο ξεναγό 

7. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

8. Ενημερωτικά έντυπα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (εάν αυτό απαιτείται) 

2. Δημοτικός φόρος διαμονής (εάν αυτό απαιτείται)  

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης 

κλίνης. Ως εκ τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

• Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές 

στην Ευρώπη 
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ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH FRA 19OCT A3 830 08:15 10:15 

FRA ATH 22OCT A3 833 18:20 22:00 
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