
Βερολίνο - Πότσδαµ  
 

5 ηµέρες αεροπορικώς Βερολίνο - Μουσείο Περγάµου - Πότσδαµ - ∆ρέσδη. Με 

διαµονή στο πολυτελές και κεντρικό ξενοδοχείο INTERCONTINENTAL BERLIN 

5* ή στο BERLIN BERLIN 4* µε πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά.  

 

Πρόγραµµα - 5 ηµέρες 
 

Ηµέρα 1 Αθήνα - Βερολίνο, ξενάγηση πόλεως, µουσείο Περγάµου 

 

Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την AEGEAN ή την 

LUFTHANSA για το Βερολίνο. Με την άφιξη, ξεκινάµε τη γνωριµία 

µας µε την πόλη. Θα δούµε την Πύλη του Βραδεµβούργου, το 

Ράιχσταγκ (Βουλή), το χρυσό άγαλµα της Νίκης, το ∆ηµαρχείο, 

τµήµατα από το πρώτο διαχωριστικό τείχος, την Όπερα και θα 

καταλήξουµε στο ιδιαίτερα ενδιαφέρον Μουσείο Περγάµου µε µία 

από τις πιο µεγάλες συλλογές Ελληνικών Αρχαιοτήτων ( µεγάλο 

µέρος του είναι κλειστό λόγω ανακαίνισης ). Μεταφορά και 

τακτοποίηση στο πολυτελές & κεντρικό ξενοδοχείο 

INTERCONTINENTAL BERLIN 5* Deluxe δίπλα στο Ζωολογικό 

κήπο, (www.intercontinental.com) ή στο εξίσου κεντρικό BERLIN 

BERLIN 4* ( www.hotel-berlin.de ). 

Ηµέρα 2 Βερολίνο - Πότσδαµ 

 

Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το ιστορικό Πότσδαµ, όπου 

δεσπόζουν τα βασιλικά ανάκτορα του Φρειδερίκου Β'. Μέσα σε ένα 

υπέροχο σκηνικό από λίµνες και µεγαλειώδεις κήπους βρίσκονται τα 

ανάκτορα που σκοπός τους ήταν να συναγωνιστούν τις Βερσαλλίες. 

Μετά την ξενάγηση, επιστροφή στο Βερολίνο κα χρόνος ελεύθερος. 

Επισκεφθείτε την καρδιά του νέου Βερολίνου την Potsdamer Platz, 

εδώ βρίσκεται το Sony Center µε τον εντυπωσιακό θόλο, το film 

museum µε κοστούµια της Μαρλεν Ντιντριχ, και το Casino, η 

πλατεία που δεν κοιµάται ποτέ. 

Ηµέρα 3 Βερολίνο (∆ρέσδη) 

 

Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα στη διάθεση σας. Περπατήστε 

στην αλέα Karl Marx. Μήκος 2 χλµ. και πλάτους 89 µ. χωράει τα 

πάντα: από οχταόροφα ανατολικογερµανικά κτίρια και πρώην 

αριστερούς συγγραφείς µέχρι γκαλερί και πεταλούδες της νύχτας. 

∆ιαφορετικά µπορείτε να συµµετέχετε στην ηµερήσια εκδροµή στην 

ιστορική ∆ρέσδη (έξοδα ατοµικά) στις όχθες του ποταµού Έλβα. 

Μεγαλοπρεπή κτίρια µπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη 

του παρελθόντος. Επιστροφή στο Βερολίνο. 

Ηµέρα 4 Βερολίνο (∆ρέσδη) 

 

Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα στη διάθεση σας. Περπατήστε 

στην αλέα Karl Marx. Μήκος 2 χλµ. και πλάτους 89 µ. χωράει τα 

πάντα: από οχταόροφα ανατολικογερµανικά κτίρια και πρώην 

αριστερούς συγγραφείς µέχρι γκαλερί και πεταλούδες της νύχτας. 

∆ιαφορετικά µπορείτε να συµµετέχετε στην ηµερήσια εκδροµή στην 

ιστορική ∆ρέσδη (έξοδα ατοµικά) στις όχθες του ποταµού Έλβα. 

Μεγαλοπρεπή κτίρια µπαρόκ αρχιτεκτονικής φανερώνουν την αίγλη 



του παρελθόντος. Επιστροφή στο Βερολίνο. 

Ηµέρα 5 Βερολίνο - Αθήνα 

 
Μπουφέ πρόγευµα και µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση για 

την Αθήνα. 

 


