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Αλσατία – Μέλανας Δρυμός - Ελβετία  

5ΗΜΕΡΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

5 ημέρες / 4 διανυκτερεύσεις 

 

Ένα ταξίδι, Ένας αγώνας, Τρεις χώρες, Πέντε πόλεις, Δύο χωριά & Μία λίμνη…… 

Αποτέλεσμα αυτού του ονειρεμένου συνδυασμού………. ένα απολαυστικό 5ήμερο ταξίδι για όλα τα 

γούστα !!!!!! 

 

Από 895 €   

Αναχώρηση 

25 Οκτωβρίου 2022 

 

Ημέρα 1 (25/10/2022) 

Αθήνα – Ζυρίχη – Βασιλεία (ξενάγηση πόλης) – Στρασβούργο  

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για Ζυρίχη με 

απευθείας πτήση της Swiss. Άφιξη, παραλαβή αποσκευών, επιβίβαση στο λεωφορείο και 

αναχώρηση για τη Βασιλεία, μία πόλη στο σταυροδρόμι τριών χωρών (σε απόσταση αναπνοής από 

Γαλλία & Γερμανία), στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος την χωρίζει σε δύο μέρη, στη 

Μεγάλη (Grossbasel) & τη Μικρή (Κleinbasel) Βασιλεία. Άμεσα θα περιηγηθούμε στο κέντρο μιας 

πόλης η οποία φιλοξενεί τα περισσότερα μουσεία της χώρας και θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό 

ναό Μούνστερ, κατασκευασμένο από κόκκινο ψαμμίτη, με οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια, την 

Markplatz, το Δημαρχείο και το γόνατο του Ρήνου, το σημείο όπου ο ποταμός στρίβει προς τον 

Βορρά. Λίγος χρόνος ελεύθερος για καφέ ή φαγητό και θα συνεχίσουμε για τον τελικό μας 

προορισμό, το Στρασβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια (check in). 

Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 2 (26/10/2022) 

Στρασβούργο (Ξενάγηση πόλης)  

Πρωινό και ημέρα αφιερωμένη στο Στρασβούργο. Πρόκειται για την πρωτεύουσα και το κέντρο 

της Αλσατίας, που αποτελεί συγχρόνως και έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Μία πόλη 

χτισμένη στη δυτική όχθη του Ρήνου, η οποία διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ, με υπέροχα 

κανάλια να απλώνονται σε αυτή. Θα ξεκινήσουμε την ξενάγησή μας (ένα μικρό μέρος αυτής) με το 

λεωφορείο  και θα συνεχίσουμε με την περιπατητική ξενάγηση να επικεντρώνεται στο ιστορικό 

κέντρο του Στρασβούργου, που προστατεύεται από την Unesco ως μνημείο Παγκόσμιας 

κληρονομιάς. Θα περάσουμε από την πλατεία  Δημοκρατίας,  την Εθνική Βιβλιοθήκη, το κτήριο 

της Διοικητικής Περιφέρειας του Ρήνου και το Εθνικό Θέατρο. Ακολουθεί η Όπερα του 

Στρασβούργου και το Δημαρχείο. Θα συνεχίσουμε για την πλατεία Κλεμπέρ, όπου στη βόρεια άκρη 

της δεσπόζει το «σήμα κατατεθέν» της πόλης και o σημαντικότερος κόμβος τραμ, η Homme de 

Fer, μια ροτόντα από μέταλλο και γυαλί που έχει λάβει το όνομά της από τον στρατιώτη με την 

πανοπλία που στέκεται στο παράπλευρο οίκημα, τέσσερα μέτρα ψηλότερα. Σύμβολο της πόλης ο 

Καθεδρικός Ναός της Notre Dam με ύψος 142 μέτρα και φτιαγμένος από ένα είδος ασυνήθιστου 

πετρώματος που απαιτεί συνεχείς αναστηλώσεις. Στη συνέχεια, θα πραγματοποιηθεί περίπατος 

στην πιο παλιά γειτονιά της πόλης, τη «μικρή Γαλλία», όπου στο παρελθόν είχαν τα σπίτια τους 

ψαράδες και βυρσοδέψες. Χρόνος ελεύθερος για καφέ ή φαγητό. Το απόγευμα σας προτείνουμε 

(προαιρετική)  βόλτα στα κανάλια της πόλης, για να αποκτήσετε μια ολοκληρωμένη εικόνα αυτής 

και της αρχιτεκτονικής της. Βράδυ ελεύθερο. 
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Ημέρα 3 (27/10/2022) 

Στρασβούργο – Λίμνη Τίτιζε – Φράιμπουργκ – Εuropa Park Stadion - Στρασβούργο 

Πρωινό και αναχώρηση για τη λίμνη Τίτιζε που θεωρείται ως η πιο γραφική περιοχή του Μέλανα 

Δρυμού. Φυσικά, ο μόνος τρόπος για να επιβεβαιώσουμε την παραπάνω παραδοχή είναι να 

αγναντέψουμε ολόγυρα το συναρπαστικό τοπίο με τα δέντρα στις όχθες της λίμνης και τις 

βουνοκορφές που καθρεφτίζονται στα νερά της. Η περιοχή είναι αξιοποιημένη τουριστικά, γεμάτη 

υπέροχα καφέ από τα οποία μπορείτε κυριολεκτικά να βουτήξετε τα πόδια σας μέσα στη λίμνη, αλλά 

και γραφικά καταστήματα γεμάτα υπέροχα ρολόγια με κούκους και χειροποίητες κούκλες-που 

αναπαριστούν μάγισσες και ξωτικά. Αμέσως μετά αναχωρούμε για το Φράιμπουργκ, σημαντική 

περιοχή - παραγωγό  ποιοτικών κρασιών που αποτελεί την νότια είσοδο στον Μέλανα Δρυμό. Είναι 

η πιο ηλιόλουστη πόλη της Γερμανίας  και μια από τις πλέον οικολογικές πόλεις της χώρας. Με την 

άφιξή μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο της πόλης, ξεκινώντας με τον γιγάντιο Καθεδρικό γοτθικό 

Ναό του 11ου αιώνα με το περίφημο κωδωνοστάσιο ύψους 116 μέτρων να υψώνεται αγέρωχα. 

Ανατολικά του Καθεδρικού Ναού, στην πλατεία, το ιστορικό εμπορικό κτήριο (Kaufhaus) 

κατασκευασμένο τον 16 αιώνα προσελκύει το βλέμματα με το κόκκινο φωτεινό χρώμα του, την 

περίτεχνη πρόσοψή του και τους πολύχρωμους πύργους του. Θα συνεχίσουμε με την πλατεία 

Δημαρχείου, με το Παλαιό και Νέο Δημαρχείο, τον Δομινικανό Ναό του Αγ. Μαρτίνου με την 

παρακείμενη σκήτη, καθώς και το σπίτι – φάλαινα, μια υπέροχη αρχιτεκτονική αντίθεση στο χώρο 

με τα υστερογοτθικά εξέχοντα παράθυρά του. Xρόνος ελεύθερος στο <<κατακόκκινο>> πλέον κέντρο 

της πόλης και το απόγευμα μεταφορά μας στο Europa Park Stadion, για να παρακολουθήσουμε τον 

αγώνα FREIBURG – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ και την προσπάθεια της ομάδας μας για την πρόκριση στην 

επόμενη φάση του θεσμού. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
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 Ημέρα 4 (28/10/2022) 

Στρασβούργο – Δρόμοι του κρασιού : Ρικβίρ, Κολμάρ & Εγκουισχάιμ 

Πρωινό και αναχώρηση για μία ημέρα αφιερωμένη στον Αλσατικό δρόμο του κρασιού ανάμεσα σε 

ρομαντικές κωμοπόλεις μεσαιωνικής αρχιτεκτονικής με μακραίωνη αναπαραγωγική παράδοση με 

διάσπαρτα οινοποιεία. Πρώτη μας στάση θα είναι το μικρό Ρικβίρ, χτισμένη ανάμεσα σε μεγάλους 

αμπελώνες στην ανατολική πλαγιά των Βοσγίων Ορών. Για αιώνες υπήρξε ιδιοκτησία των Δουκών 

της Βυρτεμβέργης και, έχοντας γλιτώσει από τους πολέμους που ρήμαξαν την περιοχή, διατηρεί 

την οικιστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, ενώ οι λιγοστοί κάτοικοί του δεν έπαψαν να 

ασχολούνται ως σήμερα με την καλλιέργεια των σταφυλιών ποικιλίας Riesling για την παραγωγή 

κρασιού. Διατηρεί τμήμα της οχύρωσής του, πλακόστρωτα δρομάκια και πύργους, παλιά σιντριβάνια, 

όμορφες στέγες σπιτιών, ξυλοδεσιές, πανδαισία χρωμάτων στους τοίχους, ποικιλία λουλουδιών στα 

παράθυρα. Επόμενη στάση μας θα είναι η Κολμάρ, μια πόλη  που θυμίζει ζωγραφικό πίνακα. Ξύλινα 

σπίτια σε παστέλ αποχρώσεις πάνω σε κανάλια και πολύχρωμα λουλούδια δίνουν μια ξεχωριστή 

ατμόσφαιρα στην ομορφότερη ,ίσως, πόλη της Αλσατίας. Το ιστορικό της κέντρο διασχίζεται από 

τον Lauch, παραπόταμο του Ill, που εκρέει στον Ρήνο. Μην παραλείψετε να δοκιμάσετε ένα ποτήρι 

από το εξαιρετικό λευκό κρασί που παράγει η περιοχή. Θα συνεχίσουμε για το Εγκουισχάιμ, τον 

τελευταίο προορισμό μας, ο οποίος έχει διατηρήσει ανέπαφο το σύνολο της παραδοσιακής 

αρχιτεκτονικής του. Χτισμένο σε ομόκεντρους κύκλους γύρω από το οκταγωνικό κάστρο του 13ου 

αιώνα περιστοιχίζεται από αμπελώνες δύο τοπικών ποικιλιών. Θα χαθούμε…… άφοβα στα κυκλικά 

σοκάκια του, τα οποία πάντα σε φέρνουν εκεί απ’ όπου ξεκίνησες. Η κεντρική πλατεία με το 

σιντριβάνι της, το κάστρο της πόλης του 8ου αιώνα με το εξωτερικό τείχος του 720 μ.Χ. και το 

παρεκκλήσι του μεταρρυθμιστή πάπα Λέοντα ΙΧ που γεννήθηκε εδώ θα σας γοητεύσουν. Άλλα 

ιστορικής αξίας αξιοθέατα είναι ο ναός των Πέτρου και Παύλου, που συνδυάζει ρομανικό και 

γοτθικό αρχιτεκτονικό ρυθμό, τα δύο αναγενησιακά σιντριβάνια της πόλης, καθώς και το άγαλμα 

της Ιωάννας της Λωρραίνης.  Επιστροφή στο Στρασβούργο αργά το απόγευμα. 
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Ημέρα 5 (29/10/2022) 

Στρασβούργο – Ζυρίχη - Αθήνα 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για Ζυρίχη. Με την άφιξη μας σε αυτή, αναλόγως του  

διαθέσιμου ελεύθερου χρόνου, τον οποίο και  θα αξιοποιήσουμε στο έπακρο, θα περιηγηθούμε στο 

ιστορικό της κέντρο και, αφού απολαύσουμε  μια ζεστή σοκολάτα και τοπικά γλυκίσματα, θα πάρουμε 

τον δρόμο για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης. Απευθείας πτήση με την Swiss για Αθήνα. Άφιξη στο Ελ. 

Βενιζέλος το βράδυ. 

 

Τιμή ανά άτομο σε δίκλινο : 895€   /   Τιμή σε μονόκλινο : 1095€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με την Swiss 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

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

4. Tέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο ΜΕRCURE CENTRE GARE (4*) στο Στρασβούργο 

5. Πρωινό καθημερινά 

6. Δημοτικός φόρος διαμονής 

7. ‘Oλες οι μεταφορές, περιηγήσεις & ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Έμπειρη ελληνόφωνη ξεναγός καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής 

9. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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Δεν περιλαμβάνονται: 

 

1. Ταξιδιωτική ασφάλιση της INTERAMERICAN (προαιρετική) για ιατροφαρμακευτική   

           περίθαλψη (περιλαμβάνει  κάλυψη και για covid 19)  αξίας 20€ 

2. Εισιτήριο αγώνα 

3. Εισιτήρια σε μουσεία, μνημεία, αξιοθέατα κ.α. (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

 

 

 

Σημείωση : Λόγω του περιορισμένου αριθμού διαθέσιμων θέσεων η κράτηση επιβεβαιώνεται ΜΟΝΟ 

με προκαταβολή 300€ (μη επιστρέψιμη) ανά άτομο και εξόφληση το αργότερο 

 15ημέρες πριν την αναχώρηση (έως και τις 10/10/22) 

 

 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH ZRH 25OCT LX 1843 09:10 11:00 

ZRH ATH 29OCT LX 1842 17:55 21:30 
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