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https://www.google.gr/maps/dir/Le+Grand+H%C3%B4tel+***/Ponts+Couverts/Barrage+Vauban,+Strasbourg,+France/Petite+France,+Strasbourg,+France/%C3%89gli
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m1!1s0x4796c84b53a9843d:0x7b2e55b290411407!2m2!1d7.7395155!2d48.5798359!1m5!1m1!1s0x4796c9b4cece3f43:0xa2ad7688a014153e!2m2!1d7.738055!2d48.579599!1m
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Η μερα ξεκινα με πρωινη περιηγηση του  ***Strasbourg(Στρανσμπουουγ),η οποια είναι η σημαντικοτερη 
πόλη της Αλσατίας, Ο  τοπικός  πληθυσμός  αποτελεί  ένα μείγμα γαλλικών και γερμανικών στοιχείων, ενώ η 
πολη θεωρείται γέφυρα της ενότητας μεταξυ σύγχρονης Γαλλίας και Γερμανίας.                                    
Η εκπληκτική αυτή πόλη με ηλικία πάνω από 2000 χρόνων, η οποία σχηματίστηκε στο βαλτώδες έδαφος γύρω 
από τον ποταμό Ill,ο οποιος το διασχίζει με τα κανάλια, ενώ το ιστορικό κέντρο του, που ονομάζεται και 
Μικρή Γαλλία – ‘Petite France’),γεμάτη γραφικά σπιτάκια με ξύλο και και τα παραδοσιακά αλσατικά 
ταβερνάκια winstubs Είναι σαν παραμυθένια και καταλήγουμε στην πλατεία Kleber για δοκιμη tarteflambee. 
Κάτι σαν πίτσα. Οι φωτογραφημένες Ponts Couverts/Barrage Vauban ( Σκεπαστές Γέφυρες ),με τις 
Square L.Weiss  & Square des Mullins η άπλετη θέα στον Ill από το φράγμα Barrage Vauban του 17ου 
αιώνα και η Place Republique με τα μεγαλοπρεπή μνημεία-ενθύμια της γερμανικής περιόδου της πόλης το 
19ο αιώνα είναι σίγουρο ότι θα γεμίσουν το memory stick της φωτογραφικής σας λίγο προτού καταλήξετε στο 
Parc de l’Orangerie για μια σύντομη βόλτα με βάρκα στη λίμνη με τους κύκνους. Μη φύγετε χωρίς να 
κάνετε το γύρο της πόλης με ποταμόπλοιο. Θα δούμε την πλατεία της παλιας πόλης με το 
Καθεδρικό ναο (Cathedrale Notre Dame από το 13ο αιώνα με το πασίγνωστο αστρονομικό ρολόι και 
την παρέλαση ξύλινων γλυπτών στις 12.30 μ.μ.,,ενώ αξίζει να ανεβείτε τα σκαλιά μέχρι την εξέδρα για να 
θαυμάσετε τα γλυπτά που κοσμούν την κορυφή του έχει είσοδο, όπως  και τα μουσεία,αλλα την πρώτη 
Κυριακή του μήνα η είσοδος είναι δωρεάν), το Palais Rohan του 18ου αιώνα, που κάποτε ήταν οικία του 
αρχιεπισκόπου και σήμερα στεγάζει τα κυριότερα μουσεία της πόλης, το μουσείο Καλών Τεχνών και το Μουσείο 
Διακοσμητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας, τη περιοχή Μικρή Γαλλία – ‘Petite France’),γεμάτη γραφικά 
σπιτάκια με ξύλο και χρώμα,  με τα κανάλια, το ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή αλλιώς το παλάτι της 
Ευρώπης, όπως ονομάζεται και το Δικαστήριο ανθρώπινων Δικαιωμάτων και σας προτείνουμε μια 
μοναδική κρουαζιέρα (batorama)στα κανάλια της πόλης    
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