
 

Βερολίνο– Μουσείο Περγάμου – Πότσνταμ 4,5ημ 
Κάθε εβδομάδα ,από Θεσσαλονίκη  

 

Κάθε Παρασκευή 4ημ και 5ημ  
 από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 

& από 08/01 έως 19/03  
 

Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να 
επιλέξετε όποια ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε και υπάρχουν πτήσεις 

 

1η ημέρα  Πτήση για Βερολίνο – τακτοποίηση στο ξενοδοχείο   
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο, μας περιμένει ο τοπικός 
μας αρχηγός, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα φροντίσει να ζήσουμε μια αξέχαστη εμπειρία στην 
πρωτεύουσα της Γερμανίας. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ,θα μας δώσει τις πρώτες απαραίτητες 
πληροφορίες και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το βράδυ περιηγηθείτε εξ’ιδίων στις 
μοναδικές αυλές ‘‘Ηackesche Hofe’’ στο κέντρο του Βερολίνου, όπου επικρατεί πάντα μεγάλη κίνηση. Μπορείτε 
ακόμα να απολαύσετε την ωραία ατμόσφαιρα γύρω από την πλατεία Savignyplatz, με τα πολλά καφέ και 
εστιατόρια. 

 
2η ημέρα  Βερολίνο - ξενάγηση πόλης – Μουσείο Περγάμου 
 
Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και ξεκινάμε για ξενάγηση της πόλης. Μέσα από την αρμονική 
συνύπαρξη της ιστορικής και της μοντέρνας αρχιτεκτονικής θα εκτυλίσσονται οι ιστορικές στιγμές, που 
σφράγισαν την τωρινή εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από την πύλη του Βραδεμβούργου έως την λεωφόρο 
Καρλ Μαρξ εναλλάσσονται τα μνημεία της βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το 
κομμουνιστικό παρελθόν της πόλης ενώ κοντά στο πέρασμα του Τσεκ ποιντ Τσάρλυ τα απομεινάρια του 
τείχους σας μεταφέρουν στα γεγονότα του ψυχρού πολέμου. Διασχίζοντας την επιβλητική λεωφόρο της 17ης 
Ιουνίου απολαμβάνετε το κεντρικό πάρκο της πόλης , το Τιεργκατεν. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο “νησί 
των μουσείων “ όπου θα έχουμε επίσκεψη στο περίφημο μουσείο της Πέργαμου. (Η ξενάγηση γίνεται με 
ακουστικά στα ελληνικά).  Ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1930. Έχει πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες ανά 
έτος και αποτελείται από τις συλλογές της Μέσης Ανατολής και το μουσείο Ισλαμικής τέχνης.Κατοπιν θα 
επισκεφθουμε τον νεο χωρο, το <Πανόραμα Περγάμου>, οπου πλέον μία από τις πιο μεγάλες συλλογές 
Ελληνικών Αρχαιοτήτων είναι στη διάθεση των επισκεπτών μ' έναν ειδικό συναρπαστικό τρόπο: η πλέον 
σύγχρονη Τεχνολογία στα χέρια και στα πόδια μας με υπερσύγχρονα μέσα 3D!Ελεύθερος χρόνος στο κέντρο 
της πόλης .Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου είναι διάσπαρτα σε ολόκληρη την πόλη. Βρίσκονται κυρίως 
κοντά στην Unter den Linden και στους κάθετους σε αυτή δρόμους όπως η Frieddrichstrasse, αλλά και στην 
Kurfurstendam, στο Charlottenburg ή στην Potsdamer Platz. Το πιο γνωστό πολυκατάστημα του Βερολίνου 
είναι το KaDeWe επί της οδού Kurfustendam.Οι Galleries Lafayette στην οδό Friedrichstrasse, το γαλλικό 
πολυκατάστημα με τον εντυπωσιακό από αρχιτεκτονικής άποψης κώνο στο κέντρο του και το πολυτελές 
Quartier 206 αξίζουν επίσης μια επίσκεψη. 
 

 



 

 
3η ημέρα  Βερολίνο - Πότσνταμ – Σαν Σουσί (προαιρετική εκδρομή) 
 
Μετά το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το ιστορικό Πότσνταμ όπου δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του 
Κάιζερ Γουλιέλμου και του Φρειδερίκου Β΄. Αφού περάσουμε από δρόμους με ιδιαίτερα ιστορικά γεγονότα και 
ψυχροπολεμικά δράματα (γέφυρα κατασκόπων) αλλά και όμορφα μέρη όπως οι υδροβιότοποι του Χάβελ 
φτάνουμε στο Πότσνταμ νοτιοδυτικά του Βερολίνου σε απόσταση 26 χλμ. Το διασχίζει ο ποταμός Χάβελ και 
είναι η πρωτεύουσα του γερμανικού κρατιδίου του Βρανδεμβούργου. Αποτελεί σημαντικό μέρος της 
ευρωπαϊκής πολιτιστικής ιστορίας ενώ κύριο χαρακτηριστικό του είναι το σύμπλεγμα των παλατιών του Σαν 
Σουσί που έχει αναδειχθεί σε κέντρο παγκόσμιας κληρονομιάς από την Ουνέσκο. Ένα ακόμη ορόσημο του 
Πότσνταμ, είναι η Ολλανδική συνοικία χτισμένη μεταξύ 1733 - 1742 από τεχνίτες μετανάστες καθώς και η 
ρώσικη συνοικία με τα καλλιτεχνικά ξύλινα σπίτια και τους γραφικούς κήπους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το 
απόγευμα και εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέπουν, σας προτείνουμε μια επίσκεψη στο υπαίθριο 
μουσείο της ‘’τοπογραφίας του τρόμου’’. Στο σημείο στο οποίο έστεκαν κάποτε τα αρχηγεία των ΣΣ και της 
Γκεστάπο, και στο σημείο από όπου αργότερα περνούσε και το τείχος του Βερολίνου. Σήμερα θα βρείτε μια 
έκθεση, η οποία εξιστορεί την ιστορία του δευτέρου παγκοσμίου πολέμου καθώς και την περίοδο της 
διχοτόμησης του Βερολίνου.(Κόστος προαιρετικής εκδρομής : 55€ / min.συμμετοχής 8άτομα) 

 
4η ημέρα: Βερολίνο - Δρέσδη (προαιρετική εκδρομή) 

 
Προαιρετική εκδρομή στη Φλωρεντία του Βορρά στην ανατολική Γερμανία στο ελεύθερο κρατίδιο της Σαξονίας, 
όπως την αποκαλούν την Δρέσδη. Θα δούμε τα ωραία αρχιτεκτονικά κτίρια ρυθμού Μπαρόκ και αναγέννησης, 
όπως την όπερα Zwinger, τμήμα των ανακτόρων των βασιλέων της Σαξονίας με τον όμορφο κήπο και τις 
αίθουσες που φιλοξενούν σήμερα τις εκθέσεις των παλιών δασκάλων ζωγράφων αλλά και το μουσείο της μπλε 
πορσελάνης. Θα δούμε την πανέμορφη εκκλησία των γυναικών Frauenkirche και άλλα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελέυθερος. Επιστροφή το βράδυ στo Bερολίνο.(Κόστος προαιρετικής εκδρομής : 75€ / min.συμμετοχής 
8άτομα) 
 

5η ημέρα  Βερολίνο – πτήση επιστροφής  
 
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Έπειτα μεταφορά στο 
αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής. 
 

Ένας προορισμός – 2 προγράμματα 
 

Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά 
εισιτήρια οικονομικής θέσης  ,διαμονή με πρωινό ,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά 
από/προς αεροδρόμιο ασφάλεια αστικής ευθύνης (το πρόγραμμα 
πραγματοποιείται από 2 άτομα και άνω)  
 
Ατομικό Πακέτο: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής 
θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ασφάλεια αστικής ευθύνης(κόστος - 90€ το άτομο 
από το πρόγραμμα Go Light)  



 
 

 

 

Κάθε Παρασκευή 4ημ  
 από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 

& από 08/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  Early Booking 
Κανονικές 

Τιμές 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

Holiday Inn Express Berlin-

Alexanderplatz  
 3* 

                       Κεντρικό  

269€ 359€ 129 € 
Ενδεικτικά 

δρομολόγια  
 

Θες/νίκη – Βερολίνο  
14.30-16.00  

 
Βερολίνο – Θες/νίκη 

17.05-20.30 

Park Inn by Radisson 
Berlin Alexanderplatz  

 4*  
Κεντρικό 

285€ 375€ 189 € 

Hilton Berlin 5* 
Κεντρικό  

399€ 489€ 265 € 

Κάθε Παρασκευή 5ημ  
 από 15/09 έως 20/10 και 04/11-16/12 

& από 08/01 έως 19/03  

Ξενοδοχεία  Early Booking 
Κανονικές 

Τιμές 
Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 
καυσίμων : 145 €  

Holiday Inn Express Berlin-

Alexanderplatz  
 3* 

                       Κεντρικό  

309€ 399€ 159 € 
Ενδεικτικά 

δρομολόγια  
 

Θες/νίκη – Βερολίνο  
14.30-16.00  

 
Βερολίνο – Θες/νίκη 

17.05-20.30 

Park Inn by Radisson 
Berlin Alexanderplatz  

 4*  
Κεντρικό 

335€ 425€ 219 € 

Hilton Berlin 5* 
Κεντρικό  

489€ 579€ 295 € 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=881f9b53f4ae2da63abca03f022b821d&id=336900&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=17700&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=17700&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=5951&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=f3a1a262f52df1f9ef23cb9cbb4adfef&id=614361&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=881f9b53f4ae2da63abca03f022b821d&id=336900&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=17700&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=17700&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=df11eb7a6032335335bd3b4b190b3b43&id=5951&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 
 
 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 
οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 80€ το άτομο 

 

Τα δρομολόγια πτήσεων είναι ενδεικτικά και διαφοροποιούνται  
ανάλογα το μήνα και την εταιρεία  

 
Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσεις Θεσσαλονίκη – Βερολίνο – 
Θεσσαλονίκη με Easyjet και Ryanair  

• Μία χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή τσάντα ανά άτομο. 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο  του Βερολίνου. 

• Ξενάγηση πόλης με τον τοπικό μας αρχηγό  

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 
Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  

•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  

• Επιπλέον αποσκευές  

•  Δημοτικοί φόροι  

•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (+145€) 
 

 
Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω 

 
Σημαντικές σημειώσεις : 
 

• Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς 
ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης 
τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους 
πωλητές μας   

• Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας  

• Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης 
πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα  

• Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες  



 

• Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο 
αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής   

• Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας 
κάρτα  

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες 
της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα  
Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 
πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 

 
Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 
Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  
 
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
 
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι τιμές στο online 
σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη 
σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή 
είναι άλλη σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 

με πιστωτική κάρτα  
 

➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 
από εμάς ενόχληση  

 



 

 
Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 

 
➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 

υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 
 
 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας : (προαιρετικά) 
 

✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 πριν την 
αναχώρηση.  

✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 
✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 
✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 

ταξιδιωτικών του εγγράφων. 
✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 
✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 
✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που 

νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 
✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 


