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Χαϊδελβέργη

Κολμάρ

Οι γραφικές πόλεις, τα μοναδικά τοπία, οι φανταστικές
διαδρομές κυριολεκτικά θα σας εντυπωσιάσουν!
Ένα ταξίδι βγαλμένο από παραμύθι

Στρασβούργο

Πτήση για Mπάντεν Μπάντεν & επιστροφή από
Ντυσελντορφ, με ιδανικά ωράρια πτήσεων

5

ΗΜΕΡΕΣ

ΑΛΣΑΤΙΑ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Μακεδονία, έλεγχος εισιτήριων και
απευθείας πτήση για το Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη και γνωριμία με
το συνοδό μας, ο οποίος έχει πραγματοποιήσει το συγκεκριμένο
ταξίδι επανειλημμένα, γνωρίζει τα μέρη, τις τοπικές παραδόσεις
και τη νοοτροπία των κατοίκων. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα
και κυριότερη πόλη του νομού του κάτω Ρήνου, το Στρασβούργο,
όπου ο τοπικός πληθυσμός αποτελείται από ένα μείγμα γαλλικών
και γερμανικών στοιχείων. Μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της
περιοχής προσδίδει η Petite France, μια περιοχή η οποία μοιάζει να
είναι βγαλμένη από τα παραδοσιακά παραμυθία του Σαρλ Περώ και
την εποχή του 1600. Το εμπόριο και οι παραδοσιακές δραστηριότητές
είναι αυτές που συνέβαλαν καθοριστικά στην ανάπτυξη της. Μια ματιά
στο φράγμα Βομπάν θα μας πείσει για το μέγεθος των αμυντικών
έργων, τα οποία έλαβαν χώρα περί το 1700. Ο προτεσταντισμός
είναι έντονος στη περιοχή γεγονός το οποίο αποτυπώνεται και στη
στενή σχέση μεταξύ της πόλεως και της γειτονικής Γερμανίας. Ένα
από τα σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν
στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου βιβλίου το 1450 από το
Γουτεμβέργιο. Επισκεπτόμενοι την πόλη αυτή θα δούμε τον καθεδρικό
ναό, ένα από τα υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το
εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και άλλα. Το Στρασβούργο
είναι η μόνη πόλη στον κόσμο, μαζί με τη Γενεύη, που δεν είναι
πρωτεύουσα κράτους, αλλά φιλοξενεί την έδρα σημαντικών διεθνών
θεσμών. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το Συμβούλιο της Ε.Ε. και το
Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κινούν τα νήματα της Γηραιάς
Ηπείρου από την πόλη της βορειοανατολικής Γαλλίας. Ελεύθερος
χρόνος και στη συνέχεια μεταφορά και τακτοποίηση στα δωμάτιά μας.
2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΛΜΑΡ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη γραφική πόλη Κολμάρ, που είναι
γνωστή για τα αμπέλια της. Η πόλη ιδρύθηκε τον 9ο αιώνα και είναι
μια από τις λίγες που δεν διαπερνάται από τον ποταμό Ρήνο, αλλά
συνδέεται μέσω ενός καναλιού του ποταμού Λάουχ που διασχίζει την
πόλη. Μουσεία, καθεδρικοί ναοί, αρχιτεκτονικά μνημεία, συντριβάνια
και αγάλματα κοσμούν την πόλη και συμβάλουν στην μοναδικότητά της.
Θα δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό
ναό του Αγίου Μαρτίνου και των Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την
περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από
παραδοσιακά κτίρια, τα οποία θυμίζουν το στολίδι της Βόρειας
Ιταλίας, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με
περίτεχνη διακόσμηση και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική
κατασκευασμένη το 1537 και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια
από τις πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Η Κολμάρ είναι ακόμη
γνωστή, καθώς αποτέλεσε την πατρίδα του ζωγράφου και χαράκτη
Martin Schongauer και του γλυπτή Frederic Bartholdi, σχεδιαστές
του αγάλματος της Ελευθερίας. Κατά την διάρκεια της παραμονής
μας στην πόλη μην παραλείψετε να δοκιμάστε ένα παραδοσιακό
εκλέρ σε μια από τις χαρακτηριστικές patiserie. Συνεχίζουμε για τη
Γερμανία και την πόλη Φράιμπουργκ, που βρίσκεται στο κρατίδιο της
Βάδης Βυρτεμβέργης, στην είσοδο του Μέλανα Δρυμού, στην πόλη
όπου άφησε την τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας
Νίκος Καζαντζάκης. Θα δούμε μεταξύ άλλων το χαρακτηριστικό
μεσαιωνικό καθεδρικό ναό στη κεντρική πλατεία. Ελεύθερος χρόνος
για φαγητό στις ωραίες μπυραρίες της περιοχής. Επιστρέφοντας στο
Στρασβούργο θα περάσουμε και από την ευρωπαϊκή συνοικία με το
κοινοβούλιο της Ευρώπη, χτισμένο το 1998
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3η ημέρα: ΕΚΔΡΟΜΗ ΚΡΑΣΟΧΩΡΙΑ - ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΑΝΤΕΝ
ΜΠΑΝΤΕΝ / ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ
Πρόγευμα και σας προτείνουμε μια υπέροχη προαιρετική εκδρομή στα
φημισμένα κρασοχώρια. Νότια της πόλης του Στρασβούργου, και σε
μια ακτίνα 150 χλμ. όπου υπάρχουν 67 φημισμένα κρασοχώρια τα οποία
βρίσκονται σε Γαλλικό έδαφος. Λόγω του ότι η περιοχή αυτή περικλείεται
από τη μια πλευρά από τα Βόσγια όρη και από την άλλη από το Ρήνο,
δημιουργείται ένα μοναδικό μικροκλίμα ιδανικό για τις αμπελοκαλλιέργειες.
Θα επισκεφτούμε 2 από τα πιο φημισμένα χωριά το Ρεκβίρ και το Εγκισχαιμ.
Επισκεπτόμενοι το Έγκισχαιμ θα δούμε ένα κάστρο του 11ου αιώνα κτισμένο
από τους δούκες της Αλσατίας, ενώ στο Ρέκβιρ, που είναι γνωστό ως το
χωριό των αμπελουργών, καθώς οι περισσότεροι κάτοικοι ασχολούνται με τη
καλλιέργεια σταφυλιών, θα θαυμάσουμε τον κεντρικό δρόμο του στρατηγού
Ντε Γκολ, που διατηρεί το μεσαιωνικό του χαρακτήρα, με τα παστέλ
χρωματιστά σπίτια να έχουν την τιμητική τους. Επιστροφή το μεσημέρι και
αναχώρηση για τη γνωστή λουτρόπολη Μπάντεν Μπάντεν. Άφιξη στην πόλη
που βρίσκεται στις δυτικές πλαγιές του Μέλανα Δρυμού, στις όχθες του
ποταμού Όου, κοντά στην πόλη Καρλσρουη. Οι θερμές πηγές στο Μπάντεν
ήταν ήδη γνωστές από τη ρωμαϊκή εποχή και αποτέλεσαν πόλο έλξης για
την υψηλή κοινωνία της Ευρώπης περί των 19ο αιώνα. Αριστοκρατικοί
περίπατοι, καζίνο, όπερα, νεοκλασική ατμόσφαιρα, αυτοκρατορικά λουτρά
σας περιμένουν να τα ανακαλύψετε. Ακόμα θα δούμε το μουσείο Faberze,
ένα από τα σημαντικότερα της πόλης. Η ιστορία των περιβόητων αβγών την
οποία εξιστορεί το μουσείο ξεκινάει το 1885, όταν ο τσάρος Αλέξανδρος
Γ δώρισε στη γυναίκα του ένα πασχαλινό αυγό-κόσμημα για την 20η
επέτειο των γάμων τους. Ελεύθερος χρόνος και τελειώνοντας, μετάβαση
στη Χαιδελβέργη. Μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής του Μανχαιμ
και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη
γνωριμία με τη γερμανική πόλη.
4η ημέρα: ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΜΑΝΧΑΙΜ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από τις ομορφότερες και
γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο
του γερμανικού ρομαντισμού και διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο
της χώρας ιδρυμένο το 1386. Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι
το Παλάτι, κτισμένο στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των
φιλοσόφων, από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα
της πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος,
εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ το οποίο
λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες είναι αυτές του Αγίου
Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα παραλείψουμε να ανεβούμε την
ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα
- σύμβολα των μεγαλύτερων ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Ελεύθερος
χρόνος για σουβενίρ και αγορές. Στη συνέχεια αναχώρηση για το Μανχαίμ.
Είναι η δεύτερη μεγαλύτερή πόλη του κρατιδίου μετά τη Στουτγάρδη και
αναφέρεται για πρώτη φορά σε μια νομική πράξη του 766. Το 1607 απέκτησε
προνόμια πόλης, ενώ στις αρχές του 18ου αιώνα ανακατασκευάστηκε
αποκτώντας ένα ξεχωριστό πολεοδομικό σχεδιασμό. Θα δούμε την Όπερα,
το δημοτικό πάρκο και τον Πύργο του Νερού, σύμβολο της πόλης από το
19ο αιώνα. Θα μας εντυπωσιάσουν και τα μπαρόκ ανάκτορα που στεγάζουν
πανεπιστημιακές σχολές. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.
5η ημέρα: ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΧΡΟΝΟΣ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό, ελεύθερος χρόνος στην πόλη και στη συνέχεια μεταφορά στο
αεροδρόμιο του Ντύσελντορφ και πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας
με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Οι τιμές ισχύουν βασει διαθεσιμότητας και early booking μεχρι 14 Μαρτίου

ΑΛΣΑΤΙΑ-ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Αναχ.

Ξενοδοχείο / Τοποθεσία

Τιμή σε
δίκλινο,
τρίκλινο

5 ΗΜΕΡΕΣ

Τιμή
παιδιού έως
12 ετών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Σελ 19

Tιμή
Μονοκλ

Αερ. Εταιρία

RYANAIR

Στρασβούργο :
17/4

LAGRANCE CITY RESIDENCE 4*
Χαιδελβέργη :

409

279

ΘΕΣ-ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ
10.35 - 12.20

539

NTYΣΕΛΝΤΟΡΦ - ΘΕΣ
16.50-20.35

LEONARDO ROYAL MANNHEIM 4*

Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.
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.

