
 

 
 

 
 

 

Ρομαντικός Δρόμος Γερμανίας  

Αλσατία – Κρουαζιέρα Ρήνου  
12  μέρες  

 

1η μέρα: Αθήνα – Πάτρα /Ηγουμενίτσα – Aνκόνα  
Συγκέντρωση και αναχώρηση για το λιμάνι της Πάτρας/Ηγουμενίτσας. Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση 

στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα . Διανυκτέρευση εν πλω.  

 

2η μέρα: Ανκόνα – Μιλάνο   
 Άφιξη στην Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας  το Μιλάνο. Άφιξη και πα-

νοραμική περιήγηση.   Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακός 

Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη  Σκάλα του Μιλάνου. Μεταφορά και τα-

κτοποίηση στο ξενοδοχείο.  

 

3η μέρα: Μιλάνο – Λουγκάνο - Λουκέρνη – Βασιλεία  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για  την ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα του ιταλόφωνου κα-

ντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική περιήγηση και χρόνος ελεύθερος 

να παραπλανηθείτε στα γραφικά στενά της πόλης. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε  τη Λουκέρνη, μία από 

τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε του 14ου αιώ-

να. Περιπλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των 

σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες 

της πόλης. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Βασιλεία, σύντομη πανοραμική περιήγηση, μεταφορά και τακτο-

ποίηση στο ξενοδοχείο.   

 

4η μέρα: Βασιλεία – Κολμάρ - Χωριά Αλσατίας – Στρασβούργο   
Πρωινό  στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας  όπως το 

Βernai – Ribeauville – Riquewihr – Kaysersberg - Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας 

που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε  στο ιστορικό του 

κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε  

το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες 

πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος  στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς 

πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και 

εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω 

στα 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Αργά το απόγευμα άφιξη μετα-

φορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας  στο Στρασβούργο. Χρόνος στη διάθεση σας για μία πρώτη 

γνωριμία με την πόλη.  

 

5η μέρα:  Στρασβούργο  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι  

κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλλ. Θα μεταφερθούμε στο ιστορικό  

κέντρο  της πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός με ύψος 142 μ. που είναι ένας από τους  

6 υψηλότερους   στον κόσμο, με το Αστρονομικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα περιπλανηθούμε  στην πε-

ριοχή με τα γραφικά στενά που είναι  γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα γεφύ-

ρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο.  

 

6η μέρα:  Στρασβούργο – Κρουαζιέρα Ρήνου – Φρανκφούρτη  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα κάνουμε την κρουαζιέρα στο Ρήνο ( εισιτήρια εξ ιδίων) . Διανύουμε με 

το πλοίο το ωραιότερο μέρος της διαδρομής του Ρήνου, όπου ο ταξιδιώτης μαγεύεται από την άγρια ο-

μορφιά των απόκρημνων οχθών με τα «γαντζωμένα» σε επίκαιρες θέσεις Κάστρα, τα ρομαντικά χωριά, 

τους κλιμακωτούς αμπελώνες και τη θέα του βράχου του Λορελάι  Αργά το απόγευμα άφιξη στη Φραν-

κφούρτη σύντομη πανοραμική περιήγηση.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.   

 

 

 

 



 

 
 

 

7η μέρα: Φρανκφούρτη – Βίρτσμπουργκ - Ρότενμπουργκ Ομπ Ντερ Τάουμπερ - Μόναχο 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Βίρτσμπουργκ, στις όχθες του ποταμού Μαιν, που είναι μια 

από τις πιο ιστορικές και πλουσιότερες πόλεις του νότου. Εδώ και αιώνες είναι κέντρο παραγωγής κρασιών 

ποιότητας. Θα δούμε το πανεπιστήμιο, ένα από τα σημαντικότερα της Βαυαρίας, το μπαρόκ Δημαρχείο, 

την παλιά στολισμένη με πλήθος αγαλμάτων πέτρινη γέφυρα αλλά και το παλιό Επισκοπικό Παλάτι Ρέζι-

ντεντς, το οποίο σήμερα είναι  μουσείο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ Ομπ Ντελ 

Τάουμπερ, μια από τις παλαιότερες και πιο καλοδιατηρημένες πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο χτισμένη σε 

προνομιακή θέση, στις όχθες του ποταμού Τάουμπερ. Χρόνος ελεύθερος Τελευταίος μας προορισμός το 

Μόναχο. Άφιξη αργά το απόγευμα και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

8η μέρα : Μόναχο      
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Η γνωριμία μας με την πόλη του Μονάχου θα αρχίσει  από  το Ολυμπιακό χωριό, 

θα θαυμάσουμε τα κλασικά κτίρια, τις όμορφες πλατείες και τα γοτθικά μνημεία. Θα περιηγηθούμε στη 

γοητευτική Μαρίενπλατς με το υπέροχο νεογοτθικό Δημαρχείο, την αυστηρή Μητρόπολη Φράουεν Κίρχε, 

την μποέμικη συνοικία του Σβάμπιν και το πρωτότυπο Γερμανικό Μουσείο. Επιστροφή το μεσημέρι στο  ξε-

νοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.  

 

9η μέρα : Μόναχο - Κάστρο Νοϊσβάνσταιν – Γκάρμις Παρτενκίρχεν 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα επισκεφθούμε το Παλάτι Κάστρο Νοϊσβάνσταϊν του 19ου αιώνα που 

βρίσκεται πάνω σε λόφο του χωριού Σβάνγκαου.  Το έχτισε ο Λουδοβίκος ο Β' ως φόρο τιμής στον Ρίχαρντ 

Βάγκνερ και αποτέλεσε πηγή έμπνευσης της Ντίσνεϊ για το Κάστρου της Ωραίας Κοιμωμένης. Στη συνέχεια 

θα επισκεφθούμε στο δίδυμο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν γνωστά χιονοδρομικά κέντρα. Εδώ έχουνε πραγματο-

ποιηθεί δύο χειμερινοί Ολυμπιακοί αγώνες. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας.  

 

10η μέρα : Μόναχο - Ίνσμπρουκ – Βερόνα – Μπολόνια    
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το Ίνσμπρουκ  την πόλη που γνώρισε ημέρες δόξας στην κυριαρ-

χία των Αψβούργων και ιδιαίτερα την εποχή της Μαρίας Θηρεσίας. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε 

την Χρυσή Στέγη, την κεντρική λεωφόρο Μαρία Τερεζιενστράσε, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Ιακώβου, τα 

ανάκτορα Χόφμπουργκ, το Μαυσωλείο του Μαξιμιλιανού και την Αψίδα του Θριάμβου. Αναχώρηση για τη 

ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ, στις όχθες του ποταμού Αδίγη. Στην κε-

ντρική Πλατεία Μπρα θα δούμε την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και θα συνεχίσουμε για τις όμορφες πλατείες 

Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και φυσικά για 

το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.  Αργά το  απόγευμα άφιξη στη 

Μπολόνια,  μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση.  

 

11η μέρα: Μπολόνια –  Ανκόνα  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση  για το στο λιμάνι της Ανκόνας όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο 

της επιστροφής. Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

12η μέρα: Ηγουμενίτσα – Πάτρα – Αθήνα  
Χαρείτε τις ανέσεις του σύγχρονου πλοίου μέχρι να φθάσουμε στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας/Πάτρας. 

Αποβίβαση και μεταφορά στον τελικό προορισμό σας. ‘Άφιξη αργά το απόγευμα στην 

Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 

 

Περιλαμβάνονται: 
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Πάτρα/Ηγουμενίτσα – Ανκόνα - Ηγουμενίτσα/Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές 

καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4). 

 Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* /4* 

 Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου).  

 Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

της εκδρομής.  

 Το εισιτήριο στην κρουαζιέρα του Ρήνου 

 Αρχηγός - συνοδός 

 Ασφάλεια αστικής και επαγγελματικής ευθύνης.  

 Φ.Π.Α. 

 

 

 

 



 

 
 

Δεν περιλαμβάνονται: 
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Checkpoint  25 €. 

 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Μιλάνο 2€, Μπολόνια 3€, Στρασβούργο 2,45),  

πληρωτέοι τοπικά 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

04/04, 25/04, 09/05, 23/05,  

06/06, 20/06/18 

                   

Τιμές κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 3* / 4* 

Δίκλινο 795 € 

Επιβ. Μονόκλινου 300 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 735 €  

  

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περι-

ηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες , σε 

πρόσθετη κλίνη εκτός εξαιρέσεων . 

 Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γο-

νέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ.  

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώ-

πη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που 

δεν είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που 

θα ταξιδέψουν.  Τα παιδιά έως 12 ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ.  
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