
 

 

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Π.Ε.Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ 

 

Κρασοχώρια Αλσατίας – Ελβετία – Φράιμπουργκ 
Κόμο - Λουκέρνη - Βασιλεία  - Κολμάρ - Στρασβούργο - Ίνσμπρουκ - Ζάγκρεμπ 

 

10 - 15 Απριλίου 2018           6 ημέρες  

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

 

1
η
 ημέρα   Καβάλα - Ηγουμενίτσα - Βενετία: Αναχώρηση στις …… π.μ. από τον κήπο της δημαρχίας με 

προορισμό το λιμάνι της Ηγουμενίτσας όπου και θα επιβιβαστούμε στο καράβι για μια μίνι κρουαζιέρα 

στην Αδριατική με προορισμό το βορειότερο λιμάνι της Ιταλίας, τη Βενετία. Διανυκτέρευση εν πλω. 

 

2
η
 ημέρα  Κόμο - Λουκέρνη – Βασιλεία (660 χλμ ): Αναχώρηση από τη Βενετία το πρωί και αφού 

διασχίσουμε τις περιφέρειες Βένετο και Λομβαρδία φθάνουμε στην πόλη Κόμο με την ομώνυμη λίμνη 

μπροστά της. Η λίμνη είναι αποτέλεσμα παγετωνικής ανόρυξης, είναι η 3η μεγαλύτερη της Ιταλίας και έχει 

τρεις βραχιόνες που της δίνουν σχήμα Υ. Το Κόμο είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός και διαθέτει 

πολυάριθμα έργα τέχνης, όπως τη βασιλική Σαντ'Αμπόντιο, τη Βίλα Όλμο, τους δημόσιους κήπους με το 

Τέμπιο Βολτιάνο, το Τεάτρο Σοσιάλ, το Μπρολέττο (μεσαιωνικό δημαρχείο) και την Κάζα ντελ Φάτσιο. 

Στη συνέχεια θα περάσουμε στην Ελβετία και αφού διασχίσουμε το τούνελ του Αγίου Γκοτθάρδου (San 

Gottardo) θα μπούμε στην πόλη της Λουκέρνης. Από τα σημαντικότερα αξιοθέατα είναι η ξύλινη σκεπαστή 

γέφυρα (Chapel bridge) ίσως η πιο παλιά γέφυρα της Ευρώπης (1333), η παλιά πόλη με τα χρωματιστά 

ξύλινα σπίτια, η πλατεία Muehleplatz, η λίμνη Vierwaldstättersee, η εκκλησία των Ιησουιτών, το θρυλικό 

λιοντάρι της Λουκέρνης που αναπαριστά μια φιγούρα λιονταριού που πεθαίνει, σκαλισμένο σε βράχο, το 

οποίο είναι αφιερωμένο στους Ελβετούς στρατιώτες που σκοτώθηκαν στη Γαλλική επανάσταση. Ο γνωστός 

συγγραφέας Μαρκ Τουαίιν την περιέγραψε το λιοντάρι της Λουκέρνης ως το πιο λυπηρό αλλά 

και συγκινητικό κομμάτι βράχου στον κόσμο. Συνεχίζουμε για το Βορρά της Ελβετίας και η επόμενη στάση 

μας θα είναι η πόλη της Βασιλείας, η 3η μεγαλύτερη της Ελβετίας, που βρίσκεται σ’ ένα κομβικό σημείο, 

επάνω στο Ρήνο και στα σύνορα Γαλλίας και Γερμανίας. Τα  σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης 

εκτείνονται στην παλιά πόλη με σημείο συνάντησης τη Markplatz, όπου βρίσκονται το ανακαινισμένο 

αναγεννησιακό παλάτι του δημαρχείου, ο γοτθικός Καθεδρικός ναός (Munster) χτισμένος από κόκκινο 

ψαμμίτη και οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια, o πύργος του St. Martin. και το Pappenhausmuseum, ένα 

ιδιαίτερο μουσείο που περιλαμβάνει τεράστια συλλογή από κουκλόσπιτα και αρκουδάκια από τις αρχές του 

αιώνα. Φθάνουμε στον προορισμό μας, το Φράιμπουργκ της Βάδης - Βυρτεμβέργης. Διανυκτέρευση.  

 

3
η
 ημέρα    Κολμάρ - Κρασοχώρια – Στρασβούργο - Φράιμπουργκ (210 χλμ):  Μετά το πρωινό αναχωρούμε 

για την τουριστική γοτθική πόλη Κολμάρ της Γαλλίας, την "πρωτεύουσα" των αλσατικών κρασιών. Θα 

δούμε τις δυο πιο σημαντικές εκκλησίες της πόλης, τον καθεδρικό ναό του Αγίου Μαρτίνου και των 

Δομινικανών, θα θαυμάσουμε την περίφημη ‘μικρή Βενετία’ ένα τμήμα της πόλης αποτελούμενο από 

παραδοσιακά κτίρια, την οικία Πφίστερ, μια παλιά οικία στο κέντρο της πόλης με περίτεχνη διακόσμηση 

και γερμανική αναγεννησιακή αρχιτεκτονική (1537) και τη Δημοτική Βιβλιοθήκη, που διαθέτει μια από τις 

πλουσιότερες συλλογές της Γαλλίας. Φημισμένες είναι και οι patiserie της πόλης για εκλέρ και κρέπες. Στη 

συνέχεια θα επισκεφθούμε τα περίφημα κρασοχώρια της Αλσατίας και θα γευθούμε το διάσημο κρασί. Μια 

τεράστια κοιλάδα διάσπαρτη από αμπέλια και μεσαιωνικά κάστρα και τον βράχο της μυθικής Λόρελεϊ στη 

μέση της κοιλάδας, η οποία προστατεύεται από την Ουνέσκο. Μικρά χωριουδάκια με τα χαρακτηριστικά 

σπίτια της περιοχής όπως το Μπουργκεν, το Μιντεν, το Κοεμ, κατάφυτες κοιλάδες και αμπελώνες κατά 

μήκος του ποταμού θα μας συνοδεύσουν μέχρι το ελκυστικό χωριό Bernkastel-Kues, όπου θα αντικρίσουμε 

τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες της επαρχιακής Γερμανίας. Η επόμενη στάση μας θα είναι το γραφικό 



Στρασβούργο, έδρα του ευρωπαϊκού κοινοβουλίου. Εκεί θα δούμε τον καθεδρικό ναό, ένα από τα 

υψηλότερα κτίρια στην Ευρώπη με ύψος 150 μέτρα, το εντυπωσιακό παλάτι Ροχάν με τα 3 μουσεία και την 

Petite France που προσδίδει μια μοναδική πινελιά στη γραφικότητα της περιοχής. Ένα από τα 

σημαντικότερα ιστορικά γεγονότα τα οποία διαδραματίστηκαν στην πόλη αυτή είναι το τύπωμα του πρώτου 

βιβλίου το 1450 από το Γουτεμβέργιο. Τέλος θα καταλήξουμε στο Φράιμπουργκ, την πόλη όπου άφησε την 

τελευταία του πνοή ο μεγάλος Έλληνας συγγραφέας Νίκος Καζαντζάκης και αποτελεί μια από τις 

φημισμένες πανεπιστημιουπόλεις της Γερμανίας. Διανυκτέρευση. 

 

4
η
 ημέρα   Μέλας Δρυμός (60 χλμ):   Η μέρα μας ξεκινάει με επίσκεψη το Μέλανα Δρυμό και τη λίμνη 

Τίτισε, που περιβάλλονται από γραφικές καταπράσινες κοιλάδες και το σπάνιας ομορφιάς Μαύρο Δάσος, 

τα οποία κάνουν τη διαδρομή μαγευτική. Στα νερά της Λίμνης καθρεφτίζονταν οι γύρω βουνοκορφές ενώ 

τα δέντρα φθάνουν ως τις όχθες, εκεί όπου τα εστιατόρια συνηθίζουν να προσφέρουν σεζλόνγκ για να 

ατενίσουμε τη θέα. Το απόγευμα είναι ελεύθερο στην πόλη του Φράιμπουργκ. Μπορείτε να επισκεφθείτε το 

τοπικό μουσείο, με εκθέματα της περιοχής του Μέλανα Δρυμού, ή τα πολλά καταστήματα.  

 

5
η
 ημέρα   Ίνσμπρουκ - Ζάγκρεμπ  (960 χλμ):  Αναχώρηση νωρίς το πρωί από το Φράιμπουργκ και διαμέσου 

του ΒΔ τμήματος της Ελβετίας, θα περάσουμε στην Αυστρία με πρώτη επίσκεψή μας την πόλη Ίνσμπρουκ 

χτισμένη σε υψόμετρο 575 μ. Το όνομα της πόλης σημαίνει "γέφυρα πάνω στον ποταμό Ινν". Στα 

καλντερίμια του ο επισκέπτης θα θαυμάσει μοναδικά κτίρια διάφορων εποχών, ενώ το σκηνικό 

συμπληρώνουν μικρά μαγαζάκια που πωλούν τυρολέζικα προϊόντα, γκαλερί, καφέ και εστιατόρια που 

στεγάζονται σε παλιά κελάρια. Αποτελεί έναν αγαπημένο προορισμό και για τους λάτρεις των χειμερινών 

σπορ, και δεν είναι τυχαίο ότι έχει φιλοξενήσει δύο φορές τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες. Στη 

συνέχεια θα διασχίσουμε όλη την Σλοβενία για να μπούμε στην Κροατία και να καταλήξουμε την 

πρωτεύουσά της, το Ζάγκρεμπ.  

 

6
η
 ημέρα  Επιστροφή (1100 χλμ): Αναχώρηση από το Ζάγκρεμπ για να διασχίσουμε την πεδιάδα της 

Σλαβονίας και να εισέλθουμε στη Σερβία. Σύντομη στάση στο κέντρο της πρωτεύουσας της Σερβίας, το 

Βελιγράδι, που σημαίνει «Λευκή Πόλη», με σημαντικά μνημεία όπως το κάστρο Καλεμέγκνταν, την 

εκκλησία του Αγ. Σάββα., τον πύργο Νεμπόισα, το μέρος όπου φυλακίστηκε ο Ρήγας Φερραίος και τα δύο 

ποτάμια της, το Δούναβη και τον Σάβο. Συνεχίζουμε στον αυτοκινητόδρομο της Σερβίας και μετά τις 

απαραίτητες στάσεις για ξεκούραση θα καταλήξουμε στην πόλη μας, με εικόνες και ωραίες αναμνήσεις από 

αυτό το 6ήμερο ταξίδι μας στην κεντρική Ευρώπη. 
 

 

 

 


