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-
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Απευθείας πτήσεις προς / από Βερολίνο με προκρατημένες θέσεις
Διαμονή μόνο στο κέντρο της πόλης με δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε 2 ξενοδοχεία 4*
Έλληνας τοπικός συνοδός, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου
Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο, ξενάγηση πόλης, δώρο εκδρομή στο Πότσνταμ, αρκετός χρόνος στη διάθεσή σας
Μια μοναδική εγγυημένη αναχώρηση στις 17/4

1η ημέρα: ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο.
Στην άφιξή στο αεροδρόμιο, μας περιμένει ο
Κωνσταντινος, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα
είναι μαζί μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε
μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη πόλη. Στη
διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Γιάννης θα μας δώσει τις
πρώτες απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια θα
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περιηγηθείτε
στις μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο
του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση.
Μπορείτε ακόμα να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα
γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και
εστιατόρια.
2η ημέρα: ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΠΕΡΓΑΜΟΥ
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και
ξεκινάμε για ξενάγηση της πόλης. Μέσα από την
αρμονική συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας
αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που
σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου.
Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο
Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής
εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από
το κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο
πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του
τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού
πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης
Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το
Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί
των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο
μουσείο της Πέργαμου. Ξεκίνησε τη λειτουργία του το
1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά έτος
και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και
το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.Κατοπιν θα επισκεφθουμε τον
νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου πλέον μία από
τις πιο μεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι
στη διάθεση των επισκεπτών μ’ έναν ειδικό συναρπαστικό
τρόπο: η πλέον σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα
πόδια μας με υπερσύγχρονα μέσα 3D! Ο χρόνος μετά
είναι στη διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του συνοδου,
δείτε ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν. Τα εμπορικά
κέντρα του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την
πόλη. Βρίσκονται κυρίως κοντά στην Unter den Linden
και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην Kurfurstendam, στο Charlottenburg
ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα
του Βερολίνου είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό
από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το
πολυτελές Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη.

3η ημέρα: ΠΟΤΣΝΤΑΜ - ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου δεσπόζουν τα
βασιλικά ανάκτορα του Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρειδερίκου Β΄. Αφού περάσουμε
από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα
κατασκόπων) αλλά και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ φτάνουμε στο
Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ
και είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Αποτελεί
σημαντικό μέρος της ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο χαρακτηριστικό
του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν Σουσί που έχει αναδειχθεί σε κέντρο
παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη ορόσημο του Πότσνταμ, είναι
η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από τεχνίτες μετανάστες καθώς
και η ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια και τους γραφικούς κήπους.
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το απόγευμα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν,
σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο μουσείο της ‘’τοπογραφίας του τρόμου’’.
Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα αρχηγεία των ΣΣ και της Γκεστάπο, και στο
σημείο από όπου αργότερα περνούσε και το τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε
μια έκθεση, η οποία εξιστορεί την ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς
και την περίοδο της διχοτόμησης του Βερολίνου.
4η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική)
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία στο
ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Θα δούμε τα ωραία
αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, όπως την όπερα Zwinger, τμήμα
των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις αίθουσες που
φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο
της μπλε πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche
και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo Bερολίνο.
5η ημέρα: ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο, χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην ιστορική
πόλη και το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.
Στον ελεύθερο σας χρόνο,
με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού σας προτείνουμε :
- Να περπατήσετε κατά μήκος των υπολειμμάτων του Τείχους του Βερολίνου, που
αποτελούσε ένα φυσικό σύνορο Ανατολικού και Δυτικού Βερολίνου και γκρεμίστηκε
το 1989, χαράζοντας μια νέα εποχή για τη Γερμανία και για ολόκληρη την ανθρωπότητα.
- Να επισκεφθείτε το Liquidrom, ένα σπα που ελάχιστοι πέρα από τους ντόπιους
γνωρίζουν, η τοποθεσία του οποίου βρίσκεται σε μια κατακόμβη η οποία
χρονολογείται από το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο. Εκεί μπορείτε να απολαύσετε σε μια
φουτουριστική-techo ατμόσφαιρα τις υπηρεσίες που προσφέρονται και να ζήσετε μια
μοναδική κολυμβητική εμπειρία λόγω των περιεχομένων αλάτων που σας βοηθούν
να επιπλέετε, χωρίς ιδιαίτερη προσπάθεια.
- Να γνωρίστε την πόλη με ποδήλατο και παράλληλα γυμναστείτε με ένα Bike Tour!
- Αν ο καιρός το επιτρέπει μπορείτε επίσης να κάνετε κανό στην καρδιά της πόλης.
- επισκεφθείτε το Preubenpark
- Να επισκεφθείτε το Preubenpark ένα “Ταϊλανδέζικο” πάρκο με street food στην
καρδιά του Βερολίνου

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 5 ΗΜΕΡΕΣ
Αναχ.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 14

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

BEST WESTERN KANTSTRASSE 4*
Kεντρικο

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

Tιμή
Μονοκλ

385

245

535

Αερ. Εταιρία

RYANAIR
ΘΕΣ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ 18.30 - 19.55
ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΘΕΣ 16.40 - 20.05
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RIU PLAZA 4*plus

425

Kεντρικό

265

635

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων -80ε ανά άτομο
Σύνολο φόρων +145 ευρώ

ΣΤΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
Αεροπορικά Ταξίδια + Tαξίδια με 1 διαδρομή αεροπορικώς και 1 οδικώς

Περιλαμβάνονται

- αεροπορικά εισιτήρια
- αποσκευές σύμφωνα με τον πίνακα πολιτικής αποσκευών όπως φαίνεται
παρακάτω
- προκράτηση θέσης σε όλες τις πτήσεις, για να είστε σε διπλανές θέσεις με τον
συνταξιδιώτη σας. Σε πολλές αεροπορικές εταιρίες αυτό έχει επιπλέον κόστος.
- Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία
- Διατροφή στο ξενοδοχείο σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
- Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού
- Επίσημο τοπικό ξεναγό σε χώρους όπου απαιτείται σύμφωνα με το πρόγραμμα
- Ειδικές παροχές / δώρα τα οποία, εφόσον υπάρχουν, αναγράφονται στο
πρόγραμμα του ταξιδιού
- Ασφάλιση αστικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται
- Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων,δραστηριοτήτων και φιλοδωρήματα
- Δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν), πληρωτέοι στην υποδοχή του ξενοδοχείου
- Ξεχωριστές μεταφορές με πλοιάρια, τρένα, μετρό (εφόσον υπάρχουν)
- Προαιρετικές / προτεινόμενες εκδρομές ή δραστηριότητες.
- Ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ
Οι τιμές είναι ανά άτομο, αφορούν το σύνολο του πακέτου και
περιλαμβάνουν ότι αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα.
Τιμή σε δίκλινο-τρίκλινο : τιμή ενήλικα σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο
Τιμή παιδιού : Τιμή παιδιού πληρώνει ο μικρός μας φίλος που είναι
2-12 ετών και ταξιδεύει με 2 ενήλικες στο ίδιο δωμάτιο.
Τιμή μονοκλίνου : για εσάς που ταξιδεύετε μόνοι ή θέλετε
αποκλειστικό δωμάτιο

Τιμή solo traveller : τιμή σε δίκλινο δωμάτιο με τυχαίο συνταξιδιώτη
του ιδίου φύλλου.
Τιμή no flight: Περιλαμβάνεται το σύνολο του πακέτου ανά
άτομο σε δίκλινο ή τρίκλινο δωμάτιο χωρίς αεροπορικά εισιτήρια.
Περιλαμβάνεται το σύνολο φόρων.
Βρέφος έως 2 ετών : ταξιδεύει ως infant και πληρώνει 10% της αξίας
της εκδρομής
Σύνολο φόρων : Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «σύνολο
φόρων» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων,
ο ΦΠΑ και λοιπές χρεώσεις (πχ έξτρα αποσκευές, είσοδοι πόλεων,
check point κλπ).
Διατροφή :
Πρωινό : πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Ημιδιατροφή : πρωινό και 1 γεύμα ή δείπνο καθημερινά
Πλήρης διατροφή : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά
All inclusive : πρωινό και 1 γεύμα και 1 δείπνο καθημερινά και σνακς
και soft drinks ενδιάμεσα
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν
την ώρα της κράτησης. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους
συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost
αεροπορικών εταιριών.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης
κλίνης.
Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που
αναφέρεται στο πρόγραμμα με άλλο της ίδιας κατηγορίας.
Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών θα παραμείνουν
κλειστά λόγω αργιών, δεν περιλαμβάνεται επίσκεψη.
Οι επιβάτες αεροπορικών εκδρομών οφείλουν να είναι 2 ώρες
νωρίτερα στο αεροδρόμιο από τις αναφερόμενες ώρες αναχωρήσεων
των πτήσεων, στην αναχώρηση & στην επιστροφή.
Στις πτήσεις που αναφέρεται 1 αποσκευή ανά 2 άτομα ισχύει και 1
αποσκευή για διαμονή ατόμων σε μονόκλινο ή τρίκλινο.
Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής
που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των
προγραμμάτων ή στο www.meltravel.gr.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΣΕ 4 ΑΤΟΚΕΣ ΔΟΣΕΙΣ

Για ποσά άνω των 400 ευρώ, προκαταβολή 30% και δυνατότητα εξοφλησης σε 4 άτοκες δόσεις.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ

4ΗΜ - 14ε 5ΗΜ - 16ε

6ΗΜ - 18ε

7ΗΜ - 22ε

8ΗΜ - 25ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων. Είναι φυλασσόμενο
24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να φύγει άμεσα.

Πολιτική αποσκευών αεροπορικών εταιριών στα προγράμματά μας
Αεροπορική εταιρία

AEGEAN
AIRLINES

AIR SERBIA

TAROM

RYANAIR

EASY JET

TRANSAVIA

TURKISH

Προσωπικό
αντικείμενο
(Γυναικεία / ανδρική
τσάντα ή laptop)

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται
(40x20x25 cm)

Δεν
περιλαμβάνεται

Δεν
περιλαμβάνεται

Περιλαμβάνεται

Χειραποσκευή

8 Kg
ανά άτομο

8 Kg
ανά άτομο
55x40x20

Διαστάσεις
35x30x20

Δεν
περιλαμβάνεται

Διαστάσεις
56x45x25

Διαστάσεις
55x40x25
έως 10 Kg

8 Kg
ανά άτομο

Αποσκευή

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

23Kg
ανά άτομο

20Kg
ανά 2 άτομα*

15 Kg
ανά 2 άτομα

15 Kg
ανά 2 άτομα

20Kg
ανά άτομο

Κόστος χειραποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 15 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 25 ευρώ (Διαστάσεις
55x40x20 cm έως 10kg)
Κόστος επιπλέον αποσκευής RyanAir ανά διαδρομή: με την κράτηση της εκδρομή σας 25 ευρώ, προσθήκη μετά την κράτηση 40 ευρώ (έως 20kg)
*Δυνατότητα δυο 10κιλων χειραποσκευών (αντί για μια 20 κιλών), εφόσον η δήλωση γίνει με την κράτηση.

