
Χριστούγεννα στη Νυρεμβέργη και το Στρασβούργο 
 
Διάρκεια: 6 μέρες 

 

Με πτήσεις της LOT Airways  
Αναχώρηση: 21/12  

 
 

 
Κατηγορία: Χριστούγεννα 2019-2020 

 
από €895 

 

Πτήσεις 

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 
21/12 ΛΑΡΝΑΚΑ ΒΑΡΣΟΒΙΑ LOT LO 172 03:40 - 06:20  
21/12 ΒΑΡΣΟΒΙΑ ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ LOT LO 381 07:50 - 09:50  
26/12 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ ΒΑΡΣΟΒΙΑ LOT LO 380 19:50 - 21:40  
26/12 ΒΑΡΣΟΒΙΑ  ΛΑΡΝΑΚΑ LOT LO 171 22:30 - 02:55+1  
 

 

Πρόγραμμα 
1η μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΒΥΡΤΖΜΠΟΥΡΓΚ-ΡΟΤΕΝΜΠΟΥΡΓΚ-ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Φρανκφούρτη. Επιβίβαση στο λεωφορείο και αναχώρηση 
για το μεσαιωνικό Βύρτσμπουργκ στον ποταμό Μάιν, πρωτεύουσα της Κάτω Φρανκονίας (Βαυαρία). 

Περιήγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα της πόλης: το επιβλητικό παλάτι Ρέζιντεντς, τον μεγαλοπρεπή 
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Κίλιαν, το γραφικό Δημαρχείο, τη γέφυρα με τα αγάλματα στον ποταμό Μάιν 

και το Φέστουνγκ Μάριενμπεργκ, το κάστρο-έδρα των πριγκίπων επισκόπων. Στη συνέχεια θα 
επισκεφθούμε το γραφικό Ρότενμπουργκ ομπ ντερ Τάουμπερ, μία από τις παλαιότερες και πιο γραφικές 

πόλεις στον Ρομαντικό Δρόμο της Νότιας Γερμανίας και προσφιλή τουριστικό προορισμό. Συνέχεια της 

διαδρομής μας η πόλη της Νυρεμβέργης η πόλη που συνέδεσε το όνομά της με τη νεότερη ιστορία της 
Γερμανίας, αφού σε αυτήν γίνονταν τα συνέδρια του Ναζιστικού Κόμματος, και θεσπίστηκαν οι περίφημοι 

ρατσιστικοί «Νόμοι της Νυρεμβέργης» καθώς επίσης πραγματοποιήθηκε η δίκη για τα ναζιστικά 
εγκλήματα πολέμου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση 

 
2η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ  

Πρόγευμα και ακολουθεί η περιήγηση της παλιάς πόλης της Νυρεμβέργης. Θα δούμε το ιστορικό της 

κέντρο με τις νεογοτθικές εκκλησίες και τα μεσαιωνικά κτήρια, τις γραφικές πλατείες και τα σιντριβάνια 
και θα επισκεφθούμε το κτήριο στο οποίο έγινε η περίφημη «Δίκη της Νυρεμβέργης». Υπόλοιπο της 

ημέρας ελεύθερο στην εορταστική Νυρεμβέργη με τους στολισμένους δρόμους, το μεσαιωνικό κάστρο, τη 
παλιά πόλη, να αποτελεί ένα από τα πιο όμορφα σκηνικά για τις μέρες των Χριστουγέννων και της 

Πρωτοχρονιάς. Διανυκτέρευση. 
 
3η μέρα: ΝΥΡΕΜΒΕΡΓΗ-ΧΑΙΔΕΛΒΕΡΓΗ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  

Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Χαιδελβέργη, όπου και θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στο 
πεζοδρομημένο ιστορικό της κέντρο, με τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες των Ιησουϊτών και του Αγίου 

Πνεύματος. Η Χάουπστράσε, η ραχοκοκαλιά της Χαϊδελβέργης, είναι ο μεγαλύτερος πεζόδρομος στην 
Ευρώπη, ίσως και στον κόσμο, με μήκος 1,6 χιλιόμετρα. Περνάει από την κεντρική πλατεία (με το 

υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου και την περίφημη, γοτθικού ρυθμού εκκλησία του Αγίου Πνεύματος), το 
Ξενοδοχείο Ritter του 1592 (ένα από τα καλύτερα δείγματα της αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής) και 

δεκάδες υπέροχα μαγαζάκια, από μπιραρίες και καφέ μέχρι ζαχαροπλαστεία, παλαιοπωλεία και 

καταστήματα με πρωτότυπα σουβενίρ. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας 



στο Στρασβούργο. Κάντε μια πρώτη βόλτα στα στενά δρομάκια του κέντρου της πόλης με τις 

Χριστουγεννιάτικες αγορές και τα φανταστικά χριστουγεννιάτικα στολίδια. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία 
που θα σας μείνει αξέχαστη. Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι 
κτισμένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταμό Ιλ. 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 

περιοχή με τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν «μικρή Γαλλία» με τα ξύλινα σπιτάκια τα αμέτρητα 

γεφύρια και τα λουλουδιασμένα μπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευμα ελεύθερο. Το 
κεντρικότατο ξενοδοχείο μας, σας δίνει εύκολη πρόσβαση για να επιστρέψετε στο ιστορικό κέντρο της 

πόλης. Κάντε τις αγορές σας από τις υπέροχες Χριστουγεννιάτικες αγορές, απολαύστε ζεστό κρασί ή 
κάνετε μια μίνι κρουαζιέρα στον ποταμό. Διανυκτέρευση.  

 
5η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας όπως το 

Ribeauville και το Riquewihr και φυσικά το Κολμάρ, το στολίδι της Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόμο του 
κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο με τα παραδοσιακά σπίτια 

κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον 
ʼγιο Μαρτίνο όπως επίσης μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος 

χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλιάς πόλης, τη Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζετε από κανάλια, 

περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην παραλείψετε να φωτογραφηθείτε με φόντο 
την οικία Πφίστερ, που κατασκευάστηκε γύρω στο 1537 και αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής 

αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στο Στρασβούργο και διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ-ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ-ΛΑΡΝΑΚΑ  

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη δυναμική, αλλά και μεγαλοπρεπή πόλη της Φρανκφούρτης 

την πόλη των μεγάλων αντιθέσεων. Από τη μία οι υπερσύγχρονοι γυάλινοι ουρανοξύστες με τα πανίσχυρα 

τραπεζικά ιδρύματα και από την άλλη, η γενέτειρα του Γκαίτε, με το όμορφο μεσαιωνικό κέντρο, τη 
μποέμικη συνοικία Σάχζενχάουζεν με τα δαιδαλώδη σοκάκια, αλλά και η πόλη των μουσείων, των 

εντυπωσιακών πάρκων και της πολυπολιτισμικής συνύπαρξης πολλών εθνικοτήτων. Χρόνος ελεύθερος ως 
την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής μας στη Λάρνακα. Άφιξη στη 

Λάρνακα τα χαράματα της 7ης μέρας.  
 

Τιμοκατάλογος 
 

DATES DOUBLE SINGLE 
21/12 €895 €1105  

 
 

Περιλαμβάνονται 
 

·  
 

Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Φρανκφούρτη–Λάρνακα με Πολωνικές Αερογραμμές μέσω Βαρσοβίας. 

·  
 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

·  
 

Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά. 

·  
 

Διαμονή για 2 βράδια στο κεντρικό ξενοδοχείο 4* Holiday Inn Nuremberg City Centre. 

·  
 

Διαμονή για 3 βράδια στο κεντρικότατο ξενοδοχείο 3* Ibis Strasbourg Centre Historique. 

·  
 

Πρόγευμα μπουφέ καθημερινά. 

·  
 

Έμπειρος Ελληνόφωνος συνοδός/ξεναγός σε όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

·  
 

Μεταφορές και εκδρομές σύμφωνα με το πρόγραμμα με πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν. 



·  
 

ΔΩΡΟ η ασφάλεια ταξιδιού. 

·  
 

Φ.Π.Α 

 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 

·  
 

Φαγητό στο αεροπλάνο. 

·  
 

Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

·  
 

Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

·  
 

Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

Σημαντικές Πληροφορίες 
 

·  
 

Το πρόγραμμα της εκδρομής ενδέχεται να εκτελεστεί με διαφορετική ροή χωρίς όμως να παραλειφθεί 

οποιαδήποτε υπηρεσία. 

·  
 

Το ξενοδοχείο Ibis Strasbourg Historique Centre δεν προσφέρει τρίκλινα δωμάτια. 

 

 


