
 

ΒΕΡΟΛΙΝΟ-ΔΡΕΣΒΗ-ΠΟΤΣΔΑΜ 

5,6 Ημέρες 
1ηΗΜΕΡΑ:  Βερολίνο  
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση με την πτήση μας για Βερολίνο.  
Εκεί θα σας περιμένει ο τοπικός ξεναγός, που κατοικεί στο Βερολίνο.  
Μετά την άφιξη και κατά την διαδρομή μας προς το ξενοδοχείο, θα κάνουμε μια 
πανοραμική περιήγηση της πόλης του Βερολίνου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο 
χρόνος ελεύθερος.  
 
2η ΗΜΕΡΑ:   Ξενάγηση Πόλης 
 
Στην σημερινή πρωινή μας ξενάγηση θα γνωρίσουμε την σύγχρονη αλλά και  
παλαιά ιστορία μίας πόλης σύμβολο. Διασχίζοντάς την, θα εκτυλίσσονται οι  
ιστορικές στιγμές που σφράγισαν την εικόνα του σύγχρονου Βερολίνου. Από  
το Charlottenburg μέχρι την Λεωφόρο του Karl Marx εναλλάσσονται τα  
μνημεία της Βασιλικής εποχής με τα κτίρια του σοσιαλιστικού ρεαλισμού από το  
κομουνιστικό παρελθόν της πόλης μέσα σε μια αρμονική συνύπαρξη της  
μοντέρνας αρχιτεκτονικής του 21ου αιώνα. Θα διασχίσουμε την πανέμορφη  
Λεωφόρο της 17 Ιουνίου απολαμβάνοντας το κεντρικό πάρκο της πόλης  
θαυμάζοντας το επιβλητικό χρυσό άγαλμα της Νίκης, το Σοβιετικό μνημείο, για  
να αντικρύσουμε το έμβλημα του Βερολίνου την πύλη του Βραδεμβούργου.  
Στην βόρεια πλευρά του Tiergarden εδρεύει το κυβερνητικό τετράγωνο της  
Γερμανίας με το ιστορικό Ράϊχσταγκ και τα μοντέρνα κυβερνητικά κτίρια. Στη  
νότια πλευρά του πάρκου θα συναντήσουμε την υπερσύγχρονη πλατεία  
Potsdamer, την Φιλαρμονική, όπως και την Πινακοθήκη. Φυσικά δεν θα  
μπορούσαμε να παραλείψουμε να δούμε κομμάτι του τοίχους του Βερολίνου  
δίπλα στο ιστορικό πέρασμα του check point Charlie απομεινάρια του ψυχρού  
πολέμου. Αμέσως μετά θα επισκεφτούμε στο νησί των μουσείων, το Μουσείο  
της Περγάμου, όπου βρίσκεται ο Πανέμορφος και μοναδικός Ελληνιστικός  
βωμός του Δία, η Πύλη της αγοράς της Μιλήτου και την έξοχη Βαβυλωνιακή  
πτέρυγα, με την Πύλη της θεάς Ιστάρ και τους υπόλοιπους μεσοποταμιακούς  
θησαυρούς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση.  
 
3η  ΗΜΕΡΑ:  Βερολίνο ελεύθερη μέρα.  
 
Στην ελεύθερη μέρα σας μπορείτε να απολαύσετε τα υπέροχα  
Χριστουγεννιάτικα παζάρια, που βρίσκονται διάσπαρτα σε όλη την πόλη, το  
ονομαστό ζεστό κρασί Glüwein, και τα παραδοσιακά εδέσματα στα κάρβουνα  
και να χαρείτε την όμορφη γιορτινή ατμόσφαιρα. Τα ομορφότερα παζάρια  



 

βρίσκονται, στην πλατεία Gerdamenmarkt, στην Potsdamer platz, στην  
Alexander platz, στο παλάτι του Charlottenburg, και φυσικά στην ονομαστή  
οδό Kürfürstendamm, με τα μεγάλα πολυκαταστήματα, όπου είναι και ο πιο  
όμορφα στολισμένος Χριστουγεννιάτικος δρόμος του Βερολίνου. Στο Βερολίνο  
μπορεί κανείς να αγοράσει τα πάντα. Τα εμπορικά κέντρα του Βερολίνου  
βρίσκονται σε όλη την πόλη. Κυρίως στην Kurfüstendam το πιο γνωστό  
πολυκατάστημα αυτού του δρόμου είναι το KaDeWe, το Gallery Lafayette θα  
το βρείτε στην Friedrichstrasse, την καλύτερη Chocolaterie της Ευρώπης, θα τη  
βρείτε στην πλατεία Gerdamenmarkt. Περιηγηθείτε επίσης, στις μοναδικές  
αυλές στην παλιά εβραϊκή συνοικία, με πολυάριθμα ρεστοράν, καφέ, και με 
τυπικές γερμανικές μπυραρίες. Για το βράδυ σας η πόλη προσφέρει μία μεγάλη  
ποικιλία θεαμάτων και show. Τα γνωστότερα και πλέον αξιόλογα είναι, η  
Γερμανική Όπερα, το μουσικοχορευτικό show του Friedrichstadtpalast,  
ανάλογο με το Lido στο Παρίσι. Διανυκτέρευση. 
  
4η  ΗΜΕΡΑ:  Βερολίνο-Πότσδαμ  
 
Μετά το πρωϊνό θα εξορμήσουμε (προαιρετικά) 35 χιλ. Νότια, στην  
πρωτεύουσα του σημερινού Βραδεμβούργου το πανέμορφο Πότσδαμ, την  
επίσημη πρωτεύουσα των αυτοκρατόρων της Γερμανίας. Στην διαδρομή μας  
θα επισκεφτούμε το Ολυμπιακό στάδιο, που το 1936 έγιναν οι Ολυμπιακοί  
αγώνες του Βερολίνου. Διασχίζοντας το Ολυμπιακό πάρκο και μέσα από ένα  
πανέμορφο φυσικό περιβάλλον με φανταστικές λίμνες 300 χιλιάδων ετών, θα  
μπούμε στο Πότσδαμ διασχίζοντας την γέφυρα των κατασκόπων, σύμβολο  
του ψυχρού πολέμου. Θα επισκεφτούμε το πάρκο Cicilien όπου έγινε η  
συμφωνία των τριών Στάλιν, Τσώρτσιλ, Τρούμαν. Μετά το ενδιαφέρον μας θα  
επικεντρωθεί στο Sans Soucci, το θρυλικό ανάκτορο του Φρειδερίκου του  
Μεγάλου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο να ξεκουραστούμε και να  
θαυμάσουμε την πανέμορφη παλαιά πόλη του Πότσδαμ, με το υπέροχο  
Χριστουγεννιάτικο παζάρι, περπατώντας στα στενά δρομάκια της Ολλανδικής  
συνοικίας, κατάμεστα με γκαλερί, όμορφα restaurant και bar. Επιστροφή στο  
Βερολίνο. Ελεύθερος χρόνος. 
Διανυκτέρευση.  
 
 5η ΗΜΕΡΑ:   Δρέσδη 
 
Το απόλυτο πνεύμα των Χριστουγέννων (προαιρετική). Μετά το πρωινό,  
μας περιμένει μια ολοήμερη εκδρομή για την πρωτεύουσα της Σαξονίας την  
πανέμορφη Δρέσδη. Είναι μια μπαρόκ πόλη της Γερμανίας, που λόγο των  
εξαίσιων κτιρίων της, δίκαια την χαρακτηρίζουν η Φλωρεντία του Βορρά. Στην  
ξενάγησή μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο της πόλης, θα θαυμάσουμε την  
όπερα του Zember, το Παλάτι, το κάστρο Zwinger, την Ακαδημία Καλών  
Τεχνών, την πανέμορφη μπαρόκ Εκκλησία της Παναγίας κ.α. Χρόνος  



 

ελεύθερος για να θαυμάσετε την ομορφότερη Χριστουγεννιάτικη αγορά της  
Δρέσδης, ή να επισκεφτείτε την ονομαστή πινακοθήκη της Ευρώπης με έργα  
του El Greco ή το μουσείο πορσελάνης Μαϊσεν, που έργα από πορσελάνη  
στόλιζαν τα παλάτια και οίκους αριστοκρατών της Δρέσδης. Επιστροφή στο  
Βερολίνο. Διανυκτέρευση.  
Μετά το πρωινό μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.  
 
Σημειώσεις : Στο 5ήμερο πρόγραμμα, δεν πραγματοποιείται η 5η μέρα του  
προγράμματος. Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται με ελάχιστη  
συμμετοχή 4 ατόμων. 


