Βερολίνο
Δρέσδη - Λειψία
Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
1η μέρα: Αθήνα - Βερολίνο, Ξενάγηση, Μουσείο Περγάμου
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο.Άφιξη και ξενάγηση στην γερμανική πρωτεύουσα,κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε την Πύλη του Βραδεμβούργου (σχέδιο βασισμένο στα Προπύλαια της Ακρόπολης των Αθηνών),το
Κοινοβούλιο (Ράιχσταγκ),τη στήλη της Νίκης,το Δημαρχείο,τμήματα από το πρώην Τείχος του Βερολίνου,την Όπερα κλπ.
και θα καταλήξουμε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον μουσείο Περγάμου,με μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ελληνικών
αρχαιοτήτων (μεγάλο μέρος του όμως, είναι κλειστό λόγω ανακαίνισης).Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα
κεντρικά ξενοδοχεία COURTYARD BERLIN CITY CENTRE 4* (www.courtyard.com) ή SHERATON GRAND
ESPLANADE 5* (www.sheraton.com),ή άλλο της επιλογής σας.
2η μέρα: Βερολίνο, Ανάκτορα Σαν Σουσί, Πότσδαμ
Πρωινή αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαμ και τα περίφημα ανάκτορα Σαν Σουσί.Μέσα σε ένα υπέροχο σκηνικό από
λίμνες και μεγαλειώδεις κήπους,βρίσκονται τα ανάκτορα του Φρειδερίκου Β΄,που σκοπό είχαν να συναγωνιστούν τις
Βερσαλλίες.Επιστροφή στο Βερολίνο και χρόνος ελεύθερος.Μην παραλείψετε να επισκεφθείτε την καρδιά του νέου
Βερολίνου,την πλατεία Πότσδαμ (Potsdam Platz),όπου βρίσκεται το Sony Center με τον εντυπωσιακό θόλο,το
κινηματογραφικό μουσείο με κοστούμια της Μάρλεν Ντίντριχ,το Καζίνο κ.ά.- μια πλατεία που δεν κοιμάται ποτέ.
3η μέρα: Βερολίνο, ελεύθερη μέρα
Χαρείτε τη μέρα σας στο Βερολίνο! Επισκεφθείτε κάποια από τα ενδιαφέροντα μουσεία και πινακοθήκες.Διασχίστε με τα
πόδια την Under den Linden,τη λεωφόρο με τα ωραιότερα μπαρόκ και νεοκλασικά κτίρια της πόλης.Στην Aλεξάντερ
Πλατς,ανεβείτε στον Πύργο της Τηλεόρασης (365 μέτρα) για να δείτε την πόλη πανοραμικά.Κάντε μια βόλτα στην αγορά
της πόλης.
4η μέρα: Βερολίνο - Δρέσδη - Λειψία - Βερολίνο
Πρωινή αναχώρηση για την ημερήσια εκδρομή μας στην Δρέσδη και τη Λειψία (Δώρο του Γραφείου μας).
Επισκεπτόμαστε αρχικά την ιστορική πρωτεύουσα της Σαξονίας,τη Δρέσδη,που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Έλβα.
Μεγαλοπρεπή κτίρια μπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη του παρελθόντος.Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για
τη Λειψία (Leipzig),"το μικρό Παρίσι" της Σαξονίας,όπως την αποκαλούσε ο Γκαίτε,τη δραστήρια πόλη των τεχνών,την
δυναμική μητρόπολη των βιβλίων,των εκθέσεων και των πανεπιστημίων.Επιστροφή στο Βερολίνο.
5η μέρα: Βερολίνο - Αθήνα
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.

Σημειώσεις: Οι ανωτέρω εκδρομές,επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά,χωρίς να
παραλειφθεί κάτι.Το 6ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα.Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό
σας.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ
• Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος
• Τοπικός ελληνόφωνος ξεναγός για την ξενάγηση της πόλης, το Σαν Σουσί και το Πότσδαμ
• Είσοδοι στο μουσείο Περγάμου και στο Ανάκτορο Σαν Σουσί
• Ημερήσια εκδρομή στη Δρέσδη και την Λειψία – ΔΩΡΟ του Γραφείου μας!

• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου και επίναυλοι καυσίμων,φόροι πόλεων,είσοδοι σε μουσεία,μνημεία και λοιπά
αξιοθέατα (πέραν όσων αναγράφονται στα περιλαμβάνονται),αχθοφορικά,φιλοδωρήματα, καθώς και ό,τι αναφέρεται ως
προαιρετικό,προτεινόμενο κλπ.

