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Απευθείας πτήσεις προς Βασιλεία και επιστροφή απευθείας από Μέμινγκεν 
Διαμονή σε πολυτελές ξενοδοχείο 4*
Πλήρες πρόγραμμα περιηγήσεων 
Καθημερινές προτάσεις για επισκέψεις και δραστηριότητες εκτός προγράμματος
Παρακολούθηση της Ανάστασης σε ορθόδοξη εκκλησία 
Ελληνόφωνο έμπειρο συνοδό
Έλεγχο τήρησης των υγειονομικών κανόνων

Ελάτε μαζί μας σε αυτό το ταξίδι γιατί προσφέρουμε..

ΑΠΡΙΛΙΟΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ

 Ελβετία..αν δεν έχεις πάει, πρέπει να πας! Εμείς προσφέρουμε για αυτό το πάσχα ένα ταξίδι 5 ημερών με βάση την
Ζυρίχη για να γνωρίσετε ότι καλύτερο γίνεται σε αυτή τη χρονική διάρκεια. 
Θα εξερευνήσουμε μαζί την αγορά και το ιστορικό κέντρο της Βασιλείας, της Ζυρίχης, τους καταρράκτες του Ρήνου
και πανέμορφες πόλεις, όπως η Λουκέρνη, το Ιντερλάκεν και η πρωτεύουσα Βέρνη. Θα θαυμάσουμε το
εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τα κατάλευκα βουνά με τα πανέμορφα τοπία και τις άψογα οργανωμένες χιονοδρομικές
εγκαταστάσεις στο Σεν Μόριτζ, φτάνοντας έως εκεί με το διάσημο αλπικό τρένο. Θα κλείσουμε με την λίμνη
Κωστάντζα και το γραφικό Λίνταου. Θα δοκιμάσουμε φυσικά και την τοπική γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ
το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα», χαρακτηριστικά που θα θυμάστε για πάντα!  
Κάντε κράτηση και ετοιμαστείτε για ένα ταξίδι βγαλμένο από παραμύθι !

Ελβετία

Αλπικό Τρένο

Ελβετία

Αλπικό Τρένο



Παίρνουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και αρχίζουμε τη γνωριμία μας με τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη
Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας. Κατευθυνόμαστε στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού, από
όπου ξεκινάμε την περιήγησή μας στην πόλη, δίπλα στις όχθες του ποταμού Limmat, που διαρρέει το κέντρο. Θα
δούμε το εντυπωσιακό Δημαρχείο που κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους, αλλά και τη
μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση, τα σπίτια των συντεχνιών, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, τον
Καθεδρικό Ναό Γκρόσμινστερ, την εκκλησία Φραουμίνστερ του 13ου αιώνα, με τα υαλογραφήματα του Μαρκ
Σαγκάλ, το κτίριο της Όπερας και θα καταλήξουμε στην ομώνυμη λίμνη. Ελεύθερος χρόνος για να απολαύσετε την
περιοχή, περπατώντας στον παραλίμνιο πεζόδρομο.
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Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο, ελάτε μαζί μας σε μια προαιρετική εκδρομή με το περίφημο Αλπικό τρένο. Μετά
από μια καταπράσινη διαδρομή φτάνουμε στο Τσουρ, όπου επιβιβαζόμαστε στο παραδοσιακό τρένο, με κατεύθυνση
το Σαιν Μόριτζ παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προδιαγραφών χειμερινές διακοπές. Η διαδρομή ξελογιάζει
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγράψει κανείς το συγκλονιστικό, γεμάτο
αντιθέσεις και χρώματα τοπίο, που θα σας μείνει αξέχαστο. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε τη φυσική ομορφιά.
Συνεχίζοντας με το ίδιο μέσο επισκεπτόμαστε ένα ακόμη φημισμένο χειμερινό θέρετρο πολυτελείας, το Νταβός. Από
εκεί επιβιβαζόμαστε στο λεωφορείο για να επιστρέψουμε στη Ζυρίχη. Εφόσον πραγματοποιηθεί η λειτουργία, θα
παρακολουθήσουμε την Ανάσταση σε ορθόδοξη εκκλησία.

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο “Μακεδονία” στις 13/4, ώρα 08.00 και απευθείας πτήση με την Εasy Jet για Βασιλεία.
Άφιξη και γνωριμία της πόλης με τον συνοδό μας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το τριεθνές,
ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμανία. Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από
τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη
Βόρεια θάλασσα μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα είναι το κόκκινο δημαρχείο της
Markplatz με τις αλληγορικές φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 67 μέτρων
σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης. Θα ακολουθήσουμε ακόμη το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο
μας οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. 
 Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της
Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το
βράδυ χρόνος ελεύθερος για μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Σας προτείνουμε να περπατήσετε στον πιο εμπορικό
δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των
τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου.
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Κυριακή του Πάσχα σήμερα και μετά το πρόγευμα, αναχώρηση για μια ακόμη εκδρομική εμπειρία στο αλπικό
ελβετικό ανάγλυφο. Μετά από μια μαγευτική διαδρομή στα βουνά με λίμνες και ποτάμια φτάνουμε στη Λουκέρνη,
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών,
όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ.
Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών,
των Ιησουιτών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια
παραμυθένια χροιά. 
Συνεχίζουμε για το Ιντερλάκεν, χειμερινό επίσης θέρετρο με πολυτελή καταλύματα και βάση για αλπικές διαδρομές
με τρένο, αλλά και πεζοπορία. Είναι χτισμένο στις όχθες του ποταμού Άαρ, ανάμεσα στις λίμνες Τούνερζε και
Μπρίντσερζε, γεγονός που έδωσε και την ονομασία του. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα και καφέ. 
Μέσω ενός ειδυλλιακού παραλίμνιου δρόμου, φτάνουμε στην ομοσπονδιακή πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη.
Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό
κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις γραφικές
προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Η ιστορική
μεσαιωνική παλιά πόλη της Βέρνης έχει ανακηρυχθεί από το 1983 Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς από την
UNESCO. 
 Ξεκινώντας την περιήγησή μας από την πλατεία Μπέρεν Πλατς που καλύπτει την περιοχή που κάποτε ήταν τάφρος,
δηλαδή το τέλος της πόλης, όπου υπήρχαν αρκούδες, εξ ου και το όνομά της, διερχόμαστε από την πλατεία την
Μπούντεν Πλατς, όπου το κτίριο που δεσπόζει είναι το Μπούντενχάους, το επιβλητικό Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο
της Ελβετίας, απ όπου βλέπουμε τον ποταμό Άαρ που περιβάλλει την πόλη σε σχήμα πετάλου, συνεχίζουμε προς τον
επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, βλέπουμε τον Πύργο Κέφιγκτουρμ, δυτική πύλη της Μεσαιωνικής πόλης και αργότερα
φυλακή και τον κεντρικό δρόμο, τη Μαρκτγκάσε, που ανοίγεται μπροστά μας εντυπωσιακός, με ψηλά κτίρια και με
τις σημαίες να κυματίζουν στα περισσότερα από αυτά, όπως και τη συνέχεια, την Κραγκάσα, όπου κυριαρχούν τα
στιβαρά πέτρινα κτίρια με τις στοές και οι κρήνες - συντριβάνια με τις στολισμένες με γλυπτά λαϊκής τεχνοτροπίας
από μορφές της ιστορίας και της μυθολογίας, αλλά και γεμάτες με λουλούδια. Στοιχεία βέβαια που φτάνουν έως
σήμερα και είναι μάρτυρες του πόσο πλούσια και ένδοξη ήταν η πόλη της Βέρνης κατά τον 16ο αι. Τελειώνοντας
βλέπουμε τον Πύργο με το περίφημο αστρονομική ρολόι και τη γέφυρα Νίντεγκμπρίκε του ποταμού Άαρ, με το
πάρκο των αρκούδων. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
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Επειδή όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν, ήρθε η τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Παίρνουμε πρωινό στο
ξενοδοχείο και αναχωρούμε για τα σύνορα Ελβετίας - Αυστρίας - Γερμανίας, για μία από τις γραφικότερες λιμναίες
χερσονήσους της Γερμανίας, το Βαυαρικό Λιντάου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 400m, στις όχθες της λίμνης
Μπόντενζεε (Bodensee) ή Κωνστάντζας (Κόνσταντς, Konstanz), την οποία η Γερμανία μοιράζεται με την Αυστρία και
την Ελβετία. Το ιστορικό νησί - πόλη, είναι μία αληθινή ζωγραφιά. Ο ολόλευκος Νέος Φάρος και το πέτρινο λιοντάρι
της Βαυαρίας δεσπόζουν στο στενό στόμιο του λιμανιού και έχουν γίνει σύμβολα του Λίνταου. Στη συνέχεια 
 αναχωρούμε για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ

ΤΙΜΗ ΣΕ 
ΔΙΚΛIΝΟ

ΤΙΜΗ ΠΑΙΔΙΟΥ
ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝΟΚΛ. ΠΤΗΣΕΙΣ

5 ΗΜΕΡΕΣ
 

13 Απριλίου
ZURI BY FASSBIND 4* 735 540 1020

EASYJET
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ

10.05 - 11.30
 

RYANAIR
ΜΕΜΙΝΓΚΕΝ - ΘΕΣ/ΝΙΚΗ

16.25 - 19.30

ΣΥΝΟΛΟ ΦΟΡΩΝ +165€

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :

Εισιτήρια  εισόδων σε αξιοθέατα,  δημοτικοί  φόροι  πόλεων και  προαιρετικές εκδρομές
Δεν περιλαμβάνεται  ασφάλιση covid  . (αφορά το 70% της κάλυψης των εξόδων)  Η ασφάλιση
αυτή είναι  προαιρετική αλλά προτείνουμε να  την  πάρετε όσο ακόμα η  πανδημία δεν  έχει
τελειώσει  οριστικά.  Για  να  εξασφαλίσουμε για  εσάς το  καλύτερο αποτέλεσμα με ένα πλήρες
πακέτο ασφάλισης,  έχουμε έρθει  σε  συμφωνία με την  ΑΝΑΞ insurances προσφέροντας έναν
συνδυασμό καλύψεων από την  INTERAMERICAN ιδιαίτερα σημαντικές οι  καλύψεις  για
ακύρωση λόγω νόσησης πριν  την  αναχώρηση και  η  κάλυψη εξόδων λόγω νόσησης κατά τη
διάρκεια  του ταξιδιού.  Κόστος ανά άτομο :  20  ευρώ .

ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ :
Αεροπορικά εισιτήρια  με απευθείας πτήσεις  
Αποσκευές :  1  προσωπικό αντικείμενο (40x20x25cm) +  1  χειραποσκευή 10κ (55x40x20cm)
Διαμονή στο ξενοδοχείο  για  4  διαν/σεις  
Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο
Μεταφορές -  περιηγήσεις  με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με το πρόγραμμα  
Συνοδός εκδρομής 
Tαξιδιωτική ασφάλιση

Switzerland


