
 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ 4,5ημ  
Prive μεταφορές – ξεναγήσεις και με 2 άτομα    

 

 

1η ημέρα  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΒΕΡΟΛΙΝΟ  
 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Βερολίνο. Στην άφιξή στο αεροδρόμιο, 

μας περιμένει ο Κωνσταντινος, μόνιμος κάτοικος Βερολίνου ο οποίος θα είναι μαζί 

μας συνεχώς και θα φροντίσει να πάρουμε μια αξέχαστη εμπειρία από την όμορφη 

πόλη. Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο ο Κωνσταντίνος θα μας δώσει τις πρώτες 

απαραίτητες πληροφορίες και στη συνέχεια θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο. Το 

βράδυ περιηγηθείτε 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  ΒΕΡΟΛΙΝΟ  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. 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! 

Ο χρόνος μετά είναι στη διάθεσή σας. Με την καθοδήγηση του συνοδου, δείτε 

ατομικά τα μέρη που σας ενδιαφέρουν. 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  ΠΟΝΤΣΝΑΜ – ΣΑΝ ΣΟΥΣΙ (προαιρετική) 

 
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. 

 

4η ημέρα: ΔΡΕΣΔΗ (προαιρετική) 
 
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. 

 

5η ημέρα  BΕΡΟΛΙΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
 

Πρωινό , χρόνος ελεύθερος και  αναχώρηση για το αεροδρόμιο όπου θα πάρουμε 

την πτήση επιστροφής .  

 

Σημειώσεις : Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 4η μέρα του 

προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με ελάχιστη 

συμμετοχή 2 ατόμων 

 

 

 



Βερολίνο 4ημ. από 04/06 & 5ημ. από 03/06 

με πτήσεις της Ryanair. 

Αναχωρήσεις : Κάθε Παρασκευή 4ημ. & κάθε Πέμπτη 5ημ. 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 5ημέρες 
Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 65 €  

Novum 

Kronprinz 4*, 
κεντρικό  

279 € 315 € 169€ 
Ryanair (4ημ) 

    Aθήνα-Βερολίνο-Αθήνα 

  19.05-21.00 / 15.50-19.40 

 

Ryanair (5ημ) 

    Αθήνα-Βερολίνο-Αθήνα 

  10.15-12.10 / 15.50-19.40 

  

 
*Οι ώρες πτήσεων 

διαφοροποιούνται ανάλογα 

την ημέρα & την εταιρεία  

Berlin-Berlin 4*, 
Κεντρικό 

309 € 355 € 189€ 

Courtyard by 

Marriott City 

Center 5*, 
Κεντρικό 

325 € 369 € 219€ 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 120€ το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Ryanair για το δρομολόγιο Αθήνα – 

Βερολίνο – Αθήνα.  
• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή 

τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση  

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο  του Βερολίνου. 

• Ιδιωτική ξενάγηση πόλης   

• 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  
•  Δημοτικοί φόροι  
•  Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων  

 

 

 

 


