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https://www.google.gr/maps/dir/Place+de+la+Mairie/Unterlinden+Museum,+Rue+des+Unterlinden,+Colmar,+France/The+Village+Hansi+%26+its+Museum/H%C3%B4tel+
%26+Restaurant+La+Maison+des+T%C3%AAtes/Fontaine+Bruat,+Avenue+de+la+Marne,+Colmar,+France/La+Petite+Venise/Ko%C3%AFfhus,+Place+de+l'Ancienne+Douane,
+Colmar,+France/Schwendi+Fountain,+Place+de+l'Ancienne+Douane,+Colmar,+France/Maison+Pfister/Coll%C3%A9giale+St-
Martin,+Place+de+la+Cath%C3%A9drale,+%CE%9A%CE%BF%CE%BB%CE%BC%CE%AC%CF%81,+%CE%93%CE%B1%CE%BB%CE%BB%CE%AF%CE%B1/@48.0772998,7.3548399
,800m/data=!3m1!1e3!4m62!4m61!1m5!1m1!1s0x479165e0df163897:0xa77ad14686d61d79!2m2!1d7.3575544!2d48.0794836!1m5!1m1!1s0x479165e0991f36ad:0x19046596d7d99b2
d!2m2!1d7.3555345!2d48.0798414!1m5!1m1!1s0x479165e6f191619d:0xb7ae08c7728172ed!2m2!1d7.3549873!2d48.0786812!1m5!1m1!1s0x479165e74d0d45a1:0xd63c238dfff691cc!2
m2!1d7.355568!2d48.078477!1m5!1m1!1s0x479165dd6ebb8941:0xed3b1d1610c77332!2m2!1d7.3527469!2d48.0755822!1m5!1m1!1s0x479165ef5006a63d:0xe758095d72e39015!2m2
!1d7.3596791!2d48.0742595!1m5!1m1!1s0x479165e662e1ad39:0xf595635ca5cfd002!2m2!1d7.3591313!2d48.0759204!1m5!1m1!1s0x479165e67f26f201:0x86c897e7dc3471a9!2m2!1d
7.3595173!2d48.0758596!1m5!1m1!1s0x479165e6f1d3ffc5:0x4968d3d9aeab7ae8!2m2!1d7.3581452!2d48.0767354!1m5!1m1!1s0x479165e6e80136a9:0x6999722f29357c4f!2m2!1d7.3
576653!2d48.0770783!3e2?hl=el        

Colmar(Κολμάάγ).Είναι η μεγαλύτερη και ίσως η ομορφότερη πόλη στην περιοχή του Άνω Ρήνου της 
περιφέρειας της Αλσατίας και ιδρύθηκε το 9ου αιωνα μ.Χ.. Αυτοαποκαλείται και πρωτεύουσα των κρασιών 
της Αλσατίας. Διαθέτει ιστορικό κέντρο (Old Town), που περικλειεται από τις οδους the Rue des Têtes, the 
Rue des Clefs και the Rue des Marchands κοντα στην Place de la Cathédrale.και που μπορεί να το 
γυρίσει κανείς άνετα με τα πόδια.Μέγαρα του 16ου, του 17ου και του 18ου αιώνα όπως το αναγεννησιακό 
Maison des Têtes ή το αρχοντικό Pfister, πολύχρωμα ξύλινα σπιτάκια, γοτθικές εκκλησίες όπως ο 
Saint.Martin ή η λιτή εκκλησία των Δομηνικανών, κτίρια που χτίστηκαν στο διάστημα 1871-1918 Στην 
διατηρητέα παλιά πόλη του Colmar ξεχωρίζει η περιοχή που αποκαλείται «Μικρή Βενετία», με 
παραδοσιακά κτίρια στις οχθες των καναλιών του,τον καθεδρικό ναό, που είναι αφιερωμένος στον 
Αγιο Μαρτίνο και θεμελιώθηκε το 13ου αίωνα.                                                                                           
Εστιατοριο για σαλάτες και γλυκά.στον “Le Jardin du Colmar”.                                                                                     
Το Άγαλμα της Ελευθερίας που κοσμεί την είσοδο της πόλης δεν είναι φόρος τιμής στην Αμερική ούτε ένα 
ακόμα τουριστικό αξιοθέατο. Είναι φόρος τιμής στον αγαπημένο γιο του Κολμάρ, το γλύπτη Αύγουστο 
Μπαρτολντί, δημιουργό μεταξύ άλλων και του διάσημου νεοϋορκέζικου αγάλματος.                                        
Δωρεάν παρκινγκ στην πλατεία και μια φιδωτή πορεία που χάραζει το Office de Tourism πάνω στον 
χάρτη, αποκάλυπτει όλα τ΄ αξιοθέατα. Θα περιηγηθούμε  στο ιστορικό της κέντρο που χαρακτηρίζεται από 
παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό 
αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες αγορές. 
Ελεύθερο χρόνο θα έχουμε στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης,τη Μικρή Βενετία (Petite Venice), με 
τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ κι εστιατόρια.                                                    

 



Αφετηρια της περιηγησης είναι από το parking της Place de la Mairie(gps OK,ενώ υπαρχει στο GPS & το parking 

Little Venice),κοντα στο Office de Tourism, και τ0 πρωτο αξιοπροσεχτο κτιριο που βλεπουμε δεξιά λίγο πριν 
φτάσουμε Unterlinden Μουσείο, είναι το  

Théâtre de Colmar   και στην συνεχεια τα                                                                                                                             

2.Unterlinden Museum  βρίσκεται σ’ένα όμορφα διατηρημένο πρώην μοναστήρι 
των Δομινικανών του 13ου αιώνα με διπλές στοές, και μ’ενα πρώην κτίριο δημόσιων λουτρων του 1906. Το 
μουσείο ιδρύθηκε το 1849, τα κτίρια έχουν σωθεί από την Société Schongauer και κληροδότηθηκαν στο μουσειο 
απο τον δημο. Το μουσείο έχει μια εκτενή συλλογή από ρωμανικη και γοτθική γλυπτική, μεσαιωνικά έργα 
ζωγραφικής, λαϊκής τέχνης και χειροτεχνίας. Ο πρώτος όροφος είναι αφιερωμένος στα παιχνίδια Αλσατίας, 
έπιπλα και διακοσμητικά αντικείμενα (από φαγεντιανή και πορσελάνη, βιτρό, και εκτυπώσεις). Ένα από τα 
highlights του μουσείου είναι το παρεκκλήσι Isenheim, το οποίο περιέχει ωραία έργα ζωγραφικής των πρωτων 
γερμανων καλλιτέχνων, συμπεριλαμβανομένων των σκηνών Πάθους από τον Martin Schongauer και έργα 
Isenmann και Lucas Cranach                                                                                                                                                      

3. Village Hansi & son Musée  4. La Maison Des Tetes  

5.Fontaine Bruat  & μετά κατευθυνομαστε προς Rue Saint Jean & συνοικία Krutenau    

6. Little Venice (Quartier de la Krutenau) 

              
Η συνοικία Krutenau ίναι μια εικόνικα-τέλεια γειτονιά με κανάλι,εστιατόρια, γραφικες πεζογέφυρες, και 
πολύχρωμα ξύλινα σπίτια. Πλούσια βλάστηση και ιτιές γραμμή του ποταμού, ενώ τα λουλούδια σε γλάστρες που 
στολίζουν τα σπίτια προσθέτουν στην ευχάριστη ατμόσφαιρα.                                                                                      
Αυτη η περιοχη είναι γνωστη ως «Μικρή Βενετία»(Little Venice), επειδή τα σπίτια είναι χτισμένα ακριβώς 
πάνω στην άκρη του καναλιού Lauch και μικρά σκάφη μεταφέρουν επιβάτες στις γραφικές βόλτες. Για να 
πάρουτε μια ιδέα της Μικρής Βενετίας, μπορουμε να ξεκινήσουμε μια περιήγηση με τα πόδια από την 
Turenne Rue,να συνεχισουμε εως το 11 Rue Schwendi και στριβοντας αριστερα στην υπεροχη και γραφικη 
Rue de la Poissonnerie,να περπατησουμε μεχρι το τελος της και να ξαναγυρισουμε παλι ως την Rue des 
Écoles την οποια θα διασχισουμε ΒΔ κατευθυνομενοι προς Koïfhus και την συνεχεια της περιηγησης μας . 



7. Koïfhus,Ancienne Douane (Old Custom House)   

Κοντά στην πλατεία Place du Marché-aux-Fruits (η περιοχή της παλιάς αγοράς φρούτων) και στη 
διασταύρωση της Grand Rue και της Rue des Marchands, η Koïfhus είχε μια στρατηγική θέση στη 
μεσαιωνική εποχή. Αυτό το κτήριο του 15ου αιώνα ήταν κάποτε το οικονομικό και πολιτικό κέντρο του Colmar. Το 
ισόγειο χρησιμοποιείται ως αποθήκη αγαθων και ένα μέρος για να συλλέξει τους φόρους επί των εισαγωγών και 
των εξαγωγών. Ο 1ος όροφος ήταν ο θάλαμος του Συμβουλίου για την Décapole, την ομοσπονδία των 
αυτοκρατορικων πόλεων. Μπορείτε ακόμα να δείτε τα οικόσημα των δέκα πόλεων στα παράθυρα. Η ανατολική 
πλευρά του Koïfhus «βλεπει» την Place de l'Ancienne Douane μ’ενα σιντριβάνι Bartholdi προς τιμην του 
στρατηγου Lazarus von Schwendi. Το κτίριο διαθέτει επίσης δύο παρακείμενα φτερά που δημιουργήθηκαν τον 
16ο αιώνα και μια χαρακτηριστική κεραμοσκεπή,αποτέλεσμα μιας ανακαίνισης του 19ου αιώνα. Από την Koïfhus, 
οι επισκέπτες μπορούν να φτάσουν εύκολα στο Grand Rue, μία από τις κύριες αρτηρίες της πόλης που είναι 
γεμάτη με καταστήματα και εστιατόρια. 

                            

8. Schwendi Fountain,                                                                                                 

το συντριβανι σχεδιάστηκε από τον Auguste Bartholdi το 1898 είναι επάνω από ένα χάλκινο άγαλμα του Λαζάρ 
de Schwendi. Κατεδαφίστηκε το 1940, η κρήνη ξαναχτίστηκε μετά τον πόλεμο με μικρότερη λεκάνη βρύσης, 
προσανατολισμένα διαφορετικά. Το άγαλμα είναι τώρα πίσω στο προηγούμενο τελωνειακό χώρο. 

9.La Maison Pfister  Χτίστηκε το 1537.Παρά τα μεσαιωνικα χαρακτηριστικά του, το 

σπίτι είναι το πρώτο παράδειγμα αρχιτεκτονικής αναγέννησης στο Κολμάρ. Με διώροφο γωνιακό Oriel,γκαλερί 
ξύλου, οκταγωνικό πύργο  και τοιχογραφίες, που αντιπροσωπεύουν βιβλικες και κοσμικες σκηνές, Pfister house 
έγινε ένα από τα σύμβολα της παλιάς Colmar.Οφείλει το όνομά της στην οικογένεια που το αποκατέστησε 
και έζησε εκεί 1841-1892. 

10.Bartholdi Museum                                                       

αφιερωμένο στον γλύπτη Auguste Bartholdi  Στην αυλή υπάρχει ένα άγαλμα που ονομάζεται Άγαλμα των παλαιών 
νόμων . Δύο πόρτες του 17ου αιώνα καταχωρήθηκαν ως ιστορικό μνημείο 

 

 



11.St Martin's Church                                                                                                

κυριος ναός και γοτθικό μνημείο στην πλατεία Place de la Cathédrale. Λόγω του παρελθόντος της ως collegiate 
church (https://en.wikipedia.org/wiki/Collegiate_church) και λόγω των μεγάλων διαστάσεών του, ως 
Cathédrale Saint-Martin, αν και το Colmar ουδέποτε υπήρξε η έδρα της επισκοπής. Το σημερινό κτίριο είχε 
κατασκευαστεί μεταξύ 1234 και 1365, όπως την εκκλησία του κολεγίου αφιερωμένο στη λατρεία του Μαρτίνου Η 
οροφη του το καμπαναριόυ προστεθηκε το 1572 σε αναγεννησιακό στυλ μετά από μια πυρκαγιά. 

11a.Ancien Corps de Garde  (Former Guard House)                                                                 

Αλλο ενα σημαντικό ιστορικό μνημείο στην Place de la Cathédrale είναι η οποία έχει υπηρετήσει πολλούς 
σκοπούς, από κτίριο αγοράς σε αίθουσα της δικαιοσύνης και στρατιωτικών κατοικιών.  
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