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ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Λειψία, Δρέσδη, Πότσνταμ 

5 ημέρες 
1η  Ημέρα:   ΑΘΗΝΑ – ΒΕΡΟΛΙΝΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Βερολίνο.  Άφιξη, συνάντηση με το λεωφορείο μας και 

πρώτη γνωριμία, πανοραμικά, με την πόλη.  Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. 

 

2η  Ημέρα:   ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΠΟΤΣΝΤΑΜ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε την περιήγηση της πόλης.  Θα δούμε τη λεωφόρο Ούντερ ντερ Λίντεν,την πολύ 

εντυπωσιακή περιοχή της Πότσνταμερπλατς, την Πύλη του Βρανδεμβούργου, το Ράιχσταγκ (Βουλή) με το γυάλινο 

θόλο, το χρυσό άγαλμα της Νίκης, τη βομβαρδισμένη εκκλησία του Γουλιέλμου, το Δημαρχείο, την Όπερα, τα 

υπολείμματα του τείχους και άλλα.  Εν συνεχεία θα μεταβούμε στην περιοχή του Πότσνταμ.  Αφού διανύσουμε την 

μικρή απόσταση των 30 χιλιομέτρων θα φτάσουμε στην πόλη με τις 30 λίμνες / επίσημη πρωτεύουσα του Κάιζερ, όπου 

θα επικεντρωθούμε στα θρυλικά ανάκτορα του Γουλιέλμου, που χρονολογούνται από την εποχή του Φρειδερίκου του 

Μεγάλου ανάκτορα.  Επιστροφή στο Βερολίνο. 

 

3η Ημέρα: ΔΡΕΣΔΗ – ΛΕΙΨΙΑ   (προαιρετικό) 

Πρωινό και αναχωρούμε για την ημερήσια εκδρομή μας. Θα επισκεφθούμε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα της 

Σαξονίας, τη μπαρόκ  Δρέσδη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Έλβα. Η πόλη καταστράφηκε ολοσχερώς από τους 

βομβαρδισμούς των συμμαχικών αεροσκαφών κατά το Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, κατάφερε όμως και αναγεννήθηκε 

έχοντας αποκτήσει ξανά την παλιά της αίγλη και τα στοιχεία εκείνα που της έδωσαν το προσωνύμιο «Φλωρεντία του 

Έλβα». Περιήγηση στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων την 

Όπερα Σέμπερ, τον Καθεδρικό Ναό, το Δημαρχείο, το Αναγεννησιακό Παλάτι, τα Ανάκτορα Τζβίνγκερ, τα τερέν 

κονταρομαχιών, τον μπαρουτόπυργο, τη Βεράντα Καναλέτο, την Ακαδημία Εικαστικών, τα κελάρια των Βεττίνων κ.ά. 

Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τη Λειψία, «το μικρό Παρίσι» της Σαξονίας, γενέτειρα σπουδαίων 

προσωπικοτήτων από το χώρο των γραμμάτων, των τεχνών και των επιστημών, με πιο διάσημους τους Βάγκνερ και 

Λάιμπνιτς. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε το πανεπιστήμιο, το παλιό δημαρχείο, το σπίτι του Τσίλλερ, 

τις εκκλησίες του Αγίου Θωμά και του Αγίου Νικολάου, λυρικά θέατρα κ.α.  Επιστροφή στο Βερολίνο 

 

4η Ημέρα:   ελεύθερη ημέρα 

Ημέρα ελεύθερη στην πόλη.. 

Αξιοποιήστε τη με επισκέψεις σε μουσεία, μεταξύ αυτών το περίφημο μουσείο της Περγάμου, που βρίσκεται στο Νησί 

των Μουσείων. Άνοιξε το 1930 και πήρε το όνομά του από το βωμό της Αρχαίας Περγάμου της Μικράς Ασίας, ένα 

θεόρατο μνημείο που φιλοξενείται εκεί. 

Επίσης, επισκεφθείτε τον περίφημο ζωολογικό κήπο της πόλης και κάντε τις βόλτες σας για καφέ και φαγητό.  

 

5η  Ημέρα:   ΒΕΡΟΛΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος, στον οποίο μπορείτε να  κάνετε τις αγορές σας σε μία από τις κεντρικές λεωφόρους 
με τα μεγάλα πολυκαταστήματα.  Εν συνεχεία μεταφορά στο αεροδρόμιο της πόλης για την πτήση της επιστροφής. 

 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.  Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ. 
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Στην τιμή περιλαμβάνονται:  

➢ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ, με την Aegean Airlines. 
➢ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμου. 
➢ Μία βαλίτσα (23 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
➢ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 
➢ Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο ημι-περιφερειακό. 
➢ Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο με πρωινό. 
➢ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
➢ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
➢ Έξτρα ασφάλιση για ακύρωση λόγω νόσησης  με Covid-19 (επιβεβαιωμένο από τον ΕΟΔΥ) και κάλυψη εξόδων 

σε περίπτωση νόσησης με covid κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
➢ Φ.Π.Α.   

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
➢ Ο δημοτικός φόρος στο ξενοδοχείο (αν ζητηθεί τον πληρώνετε απευθείας). 
➢ Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
➢ Επιπλέον γεύματα. 
➢ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
➢ Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ ή ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ!!! 

 

Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή: 

ΔΡΕΣΔΗ - ΛΕΙΨΙΑ:  60€   (προαγορά 50€) 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN: 

 24/5  AΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ A3 822  14:25 – 16:20  

28/5  ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ A3 823  17:15 –21:00   
  

 

ΗΜ. ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ  ή παρόμοιο ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2-ΚΛΙΝΟ                                
3-ΚΛΙΝΟ 

1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

5 24/5 AMBER ECONTEL BERLIN CHARLOTTENBURG Πρωινό 680€ +165€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ΄ άτομο 

*Οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές. 

 


