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ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
ΠΛΗΡΔ ΒΔΡΟΛΙΝΟ 5ημ.
Ανατωρήζεις:
15/02

1η ΗΜΔΡΑ: ΑΘΗΝΑ - ΒΔΡΟΛΙΝΟ (ΠΣΗΗ, ΞΔΝΑΓΗΗ ΚΑΙ ΜΟΤΔΙΟ ΣΗ ΠΔΡΓΑΜΟΤ)
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πξσηλή πηήζε γηα ηελ πξσηεύνπζα ηεο Γεξκαλίαο, ην
Βεξνιίλν. Άθημε θαη μελάγεζε ηεο πόιεο κε πξώηε επίζθεςε ζην Μνπζείν ηεο Πεξγάκνπ, πνπ
βξίζθεηαη ζην Νεζί ησλ Μνπζείσλ. Άλνημε ην 1930 θαη πήξε ην όλνκά ηνπ από ην βσκό ηεο
Αξραίαο Πεξγάκνπ ηεο Μηθξάο Αζίαο, έλα ζεόξαην κλεκείν πνπ θηινμελείηαη εθεί. Αθνινπζεί ε
παλνξακηθή μελάγεζε ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην
Κνηλνβνύιην κε ην γπάιηλν ζόιν, ηελ πεξίθεκε Πύιε ηνπ Βξαλδεκβνύξγνπ, ην «Κόθθηλν
Γεκαξρείν», ηελ Κνιόλα ηεο Νίθεο, ηα απνκεηλάξηα ηνπ ηείρνπο ηνπ Βεξνιίλνπ, ηε θσιηά ηεο
Γθεζηάπν, ην γλσζηό Checkpoint Charlie, ηελ Πιαηεία Εαληάξκελ κε ηελ ειιεληθή πξεζβεία,
ηελ πεξηνρή ησλ δηπισκαηηθώλ απνζηνιώλ, ην Φόξνπκ πνπ πεξηθιείεη ην απαύγαζκα ηεο
λεσηεξηζηηθήο αληηθαηηθόηεηαο, αθνύ εθεί νξζώλνληαη από ηε Φηιαξκνληθή θαη ηελ Πηλαθνζήθε
έσο ηνπο νπξαλνμύζηεο - ζηξαηεγεία πνιπεζληθώλ θ.ιπ. Σαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν καο.
Γηαλπθηέξεπζε.
*ημείωζη: ην Μνπζείν ηεο Πεξγάκνπ γίλνληαη έξγα αλαζηήισζεο θαη ηνπ θηηξίνπ θαη ησλ
αξραηνηήησλ. Σα έξγα ζα δηαξθέζνπλ -όπσο ιέλε νη εηδηθνί- κέρξη ην 2020!!! Σν κνπζείν, όκσο,
παξακέλεη αλνηρηό θαη απηήλ ηε ζηηγκή νη επηζθέπηεο βιέπνπλ ηα πάληα εθηόο από ην Βσκό
ηεο Πεξγάκνπ! Σα ππόινηπα ζεκαληηθά κλεκεία, όπσο ε Πύιε ηεο Μηιήηνπ, ε Πύιε ηεο
Βαβπιώλαο θ.ιπ. είλαη επηζθέςηκα.

2η ΗΜΔΡΑ: ΒΔΡΟΛΙΝΟ - ΠΟΣΓΑΜ - ΑΝΟΤΙ - ΒΔΡΟΛΙΝΟ
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην Πόηζδακ θαη ηα Αλάθηνξα ηνπ αλζνπζί. Αθνύ πεξάζνπκε από
δξόκνπο θνξησκέλεο κλήκεο κε ςπρξνπνιεκηθά δξάκαηα (γέθπξα θαηαζθόπσλ), αιιά θαη
κέξε γαιήλεο, όπσο νη πδξνβηόηνπνη ηνπ Υάβει, ζα επηζθεθηνύκε ηα Αλάθηνξα ηνπ αλζνπζί
θαη ηνλ πεξηβάιινληα ρώξν. ηαρπνινγώληαο πνιύηηκεο εηθόλεο από ηελ επαλαδεκηνπξγία ηνπ
θαηεζηξακκέλνπ από ηνπο βνκβαξδηζκνύο αζηηθνύ ηζηνύ, θαηαιήγνπκε ζηε γξαθηθόηεξε
πιεπξά ηεο πόιεο θαη ζηα νιιαλδηθά ηεηξάγσλα. Δθεί ζα θάλνπκε βόιηα ζηα θνθθηλόηνπβια
καγαδάθηα, ζα πάξνπκε γεύζεηο από ηα παξαδνζηαθά εζηηαηόξηα ή γιπθίζκαηα από ηα
«ιηρνπδάδηθα» θαη ζα αθεζνύκε ζηελ αύξα ηεο επαξρηαθήο ραιάξσζεο, αλάκεζα ζε
ρεηξνηέρλεο, εκπνξάθνπο, αγξόηεο θαη καγείξνπο. Δπηζηξνθή ην κεζεκέξη ζην μελνδνρείν καο.
Τπόινηπν εκέξαο ειεύζεξν γηα βόιηα ζηα καγαδηά θαη άιιεο δξαζηεξηόηεηεο. Γηαλπθηέξεπζε.

3η ΗΜΔΡΑ: ΒΔΡΟΛΙΝΟ
Ζκέξα ειεύζεξε γηα λα θάλεηε ηα απαξαίηεηα ςώληα ζαο ζηα θαηαζηήκαηα ή αθόκε γηα λα
επηζθεθηείηε θάπνην κνπζείν ή άιιν αμηνζέαην απηήο ηεο κνλαδηθήο θνζκνπνιίηηθεο πόιεο.
Γηαλπθηέξεπζε.

4η ΗΜΔΡΑ: ΒΔΡΟΛΙΝΟ (ΟΛΟΗΜΔΡΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΗ ΓΡΔΓΗ ΚΑΙ ΣΗ ΛΔΙΦΙΑ)
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ νινήκεξε εθδξνκή καο ζηε Γξέζδε θαη ηε Λεηςία. Έπεηηα από
ηξίσξε δηαδξνκή κε ηηο απαξαίηεηεο ζηάζεηο, ζα θηάζνπκε ζηελ ηζηνξηθή πξσηεύνπζα ηεο
αμνλίαο, ηελ «Μπαξόθ εηξήλα», ηε Γξέζδε, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ
Έιβα. Ζ πόιε θαηαζηξάθεθε νινζρεξώο από ηνπο βνκβαξδηζκνύο ησλ ζπκκαρηθώλ
αεξνζθαθώλ θαηά ην Β’ Παγθόζκην Πόιεκν, άθεζε όκσο πίζσ ηεο ηα θαληάζκαηα ηνπ
παξειζόληνο θαη αλαγελλήζεθε έρνληαο απνθηήζεη μαλά ηελ παιηά ηεο αίγιε θαη ηα ζηνηρεία
εθείλα πνπ ηεο έδσζαλ ην πξνζσλύκην «Φισξεληία ηνπ Έιβα». Πεξηήγεζε ζηα θπξηόηεξα
αμηνζέαηα ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ηελ Όπεξα έκπεξ,
ηνλ Καζεδξηθό Ναό, ην Γεκαξρείν, ην Αλαγελλεζηαθό Παιάηη, ηα Αλάθηνξα Σδβίλγθεξ, ηα ηεξέλ
θνληαξνκαρηώλ, ηνλ Μπαξνπηόππξγν, ηε Βεξάληα Καλαιέην, ηελ Αθαδεκία Δηθαζηηθώλ, ηα
θειάξηα ησλ Βεηηίλσλ θ.ά. ηε ζπλέρεηα, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηε Λεηςία, «ην κηθξό Παξίζη»
ηεο αμνλίαο, γελέηεηξα ζπνπδαίσλ πξνζσπηθνηήησλ από ηνλ ρώξν ησλ γξακκάησλ, ησλ
ηερλώλ θαη ησλ επηζηεκώλ, κε πην δηάζεκνπο ηνπο Βάγθλεξ θαη Λάηκπληηο. Οη μαθνπζηέο ζηνέο
θαη ηα αίζξηα πνπ αγθαιηάδνπλ ην Μεθηζηνθέιεην θαπειεηό ησλ Φανπζηηαλώλ ζπλαληήζεσλ όρη
κόλν θσηίδνπλ επί έμη αηώλεο ηελ αλζξσπόηεηα κε κνλαδηθή εθδνηηθή παξαγσγή (ηππνγξαθία,
βηβιηνζεθνλνκία θαη επηζηεκνληθή κειέηε), αιιά επίζεο δηεηέιεζαλ έδξα ηνπ Γηόραλ
εκπάζηηαλ Μπαρ θαη ηεο παηδηθήο ρνξσδίαο παγθνζκίσλ βξαβεύζεσλ. Καηά ηελ πεξηήγεζή
καο ζηελ πόιε, ζα δνύκε ην παλεπηζηήκην, ην παιηό δεκαξρείν, ην ζπίηη ηνπ Σζίιιεξ, ηηο
εθθιεζίεο ηνπ Αγίνπ Θσκά θαη ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ιπξηθά ζέαηξα θ.ά. Δπηζηξνθή ζην
μελνδνρείν καο ζην Βεξνιίλν γύξσ ζηηο 18:00. Γηαλπθηέξεπζε.

5η ΗΜΔΡΑ: ΒΔΡΟΛΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ (ΠΣΗΗ)
Πξσηλό ειεύζεξν γηα λα ραξείηε ηελ πόιε, λα επηζθεθηείηε θάπνηα κνπζεία, αμηνζέαηα, αιιά
θαη ην εκπνξηθό ηεο θέληξν. Σν απόγεπκα ζα κεηαβνύκε ζην αεξνδξόκην γηα λα επηβηβαζηνύκε
ζηελ πηήζε ηεο επηζηξνθήο.
Σο παραπάνω πρόγραμμα είναι ενδεικηικό.
Σο ηελικό ενημερωηικό αποζηέλλεηαι περίποσ 3-5 ημέρες πριν από ηην εκάζηοηε ανατώρηζη.

Απιθμόρ Πηήζηρ

Ημεπομηνία Πηήζηρ

Διαδπομή
(Από-Ππορ)

Ώπα
Αναχώπηζηρ

Ώπα
Άθιξηρ

LH 1755

15/02/2018

ΑΘΗΝΑ - ΜΟΝΑΦΟ

06:00

07:35

LH 2034

15/02/2018

ΜΟΝΑΦΟ - ΒΕΡΟΛΙΝΟ

09:00

10:10

LH 2043

19/02/2018

ΒΕΡΟΛΙΝΟ - ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ

17:00

18:10

LH 1754

19/02/2018

ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ - ΑΘΗΝΑ

20:50

00:15

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ














Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα κε επηζηξνθή ζε νηθνλνκηθή ζέζε.
Όιεο νη κεηαθνξέο από θαη πξνο ηα αεξνδξόκηα εμσηεξηθνύ.
4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην Βεξνιίλν, ζηνμελνδνρείν Berlin-Berlin City Center 4*
Οη θόξνη ησλ πόιεσλ θαη ησλ μελνδνρείσλ θαζώο θαη ηα θηινδσξήκαηα πεξηιακβάλνληαη
ζηελ ηειηθή ηηκή θαη δελ πιεξώλνληαη ηνπηθά, όπσο ζπκβαίλεη ζπλήζσο.
Πινύζην πξόγεπκα κπνπθέ θαζεκεξηλά ζε όια ηα μελνδνρεία.
Δθδξνκέο, κεηαθηλήζεηο, πεξηεγήζεηο θαη νημ ελαγήζεηο, όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη
αλαιπηηθά ζην πξόγξακκα.
Οινήκεξε εθδξνκή ζηε Γξέζδε θαη ηε Λεηςία εληόο ηεο ηηκήο (όρηπξναηξεηηθή)-εθηόο ησλ
εθδξνκώλ 4ήκεξεο δηάξθεηαο.
Οη είζνδνη ζην Μνπζείν ηεο Πεξγάκνπ θαη ζηα Αλάθηνξα ηνπ αλζνπζί.
Σν θόζηνο κηαο απνζθεπήο.
Έκπεηξνο Έιιελαο αξρεγόο θαη όρη ηνπηθόο ειιελόθσλνο.
Αρζνθνξηθά ζηα μελνδνρεία.
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο.
Σαμηδησηηθόο νδεγόο- βηβιίν ζηα Διιεληθά.
ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ



Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επηβάξπλζε θαπζίκσλ, θηινδσξήκαηα, check points, επηπιένλ παθέην
αζθάιεηαο, ηα νπνία θαηαβάιινληαη ππνρξεσηηθά ζηελ Αζήλα. Δπηπιένλ παθέην αζθάιεηαο
(αηπρήκαηνο, απώιεηαο απνζθεπώλ, δαπάλεο επαλαπαηξηζκνύ ιόγσ αηπρήκαηνο ή
αζζέλεηαο, δαπάλεο γηα έμνδα επέθηαζεο ηαμηδηνύ ιόγσ αηπρήκαηνο, δαπάλεο γηα έμνδα
επίζθεςεο ζπγγελνύο ζην εμσηεξηθό, δαπάλεο γηα επείγνπζα επηζηξνθή ζηελ Διιάδα,
απώιεηα ηαμηδησηηθώλ εγγξάθσλ θαη έμηξα θαιύςεσλ, όπσο ηαηξνθαξκαθεπηηθέο θαη
λνζνθνκεηαθέο δαπάλεο, αζθάιεηα πξνθαηαβνιήο θ.ά.).



Οη είζνδνη ζε άιια κνπζεία (εθηόο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Πεξγάκνπ θαη ηνπ αλζνπζί).

ΑΝΑΥΧΡΗΗ 15/2/2018 - Ανατώρηζη από Αθήνα - Σιμή από 459€

Ξενοδοτείο

Σύπος Γωμαηίοσ

Κόζηος

Φόροι

-

Double Room

459 €

190 €

Twin Room

459 €

190 €

Triple Room

459 €

190 €

Single Room

599 €

190 €

