
ΖυρίχηΖυρίχη,, ΑλπικόΑλπικό ΤραίνοΤραίνο
ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες ΡήνουΡήνου,, ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ,, ΛουκέρνηΛουκέρνη,, ΙντερλάκενΙντερλάκεν

ΒέρνηΒέρνη,, ΖυρίχηΖυρίχη

Το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας, η Ζυρίχη, είναι αδιαμφισβήτητα η πιο ζωντανή

και ενδιαφέρουσα πόλη της. Κτισμένη σε μια μαγευτική τοποθεσία στις όχθες μιας λίμνης και δυο

ποταμών, σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από την πάντα χιονισμένη οροσειρά των Άλπεων, έχει

επιβλητικούς ναούς, μουσεία, γκαλερί, αλλά και τον πιο ακριβό εμπορικό δρόμο του κόσμου.

Το γοητευτικό μεσαιωνικό της κέντρο είναι διάσπαρτο από μοντέρνα μπαρ, εστιατόρια,

ζαχαροπλαστεία και καταστήματα. Με τις άριστες υπηρεσίες της, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, τον

πλούσιο πολιτισμό και τη φροντίδα για το περιβάλλον, δεν είναι καθόλου περίεργο που οι κάτοικοί

της απολαμβάνουν ένα από τα πιο ψηλά βιοτικά επίπεδα στον κόσμο.



Απ΄Απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε AEGEANAEGEAN μεμε πρωινήπρωινή ήή μεσημεριανήμεσημεριανή αναχώρησηαναχώρηση απόαπό ΑθήναΑθήνα καικαι απογευματινήαπογευματινή

απόαπό ΖυρίχηΖυρίχη

ΤέσσεριςΤέσσερις διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις καικαι περιήγησηπεριήγηση στηνστην ΖυρίχηΖυρίχη

ΕκδρομήΕκδρομή στουςστους φαντασμαγορικούςφαντασμαγορικούς ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες τουτου ΡήνουΡήνου

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο τουριστικότουριστικό θέρετροθέρετρο ΙντερλάκενΙντερλάκεν

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην ρομαντικήρομαντική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΒέρνηΒέρνη,, τηντην ""πόληπόλη τωντων κρηνώνκρηνών""

ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή μεμε τοτο ΑλπικόΑλπικό τραίνοτραίνο στοστο ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ (St(St Moritz),Moritz), τοτο πιοπιο διάσημοδιάσημο καικαι

αριστοκρατικόαριστοκρατικό θέρετροθέρετρο τωντων ΕλβετικώνΕλβετικών ΆλπεωνΆλπεων,, μέσαμέσα απόαπό μιαμια μαγευτικήμαγευτική διαδρομήδιαδρομή

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ΛουκέρνηΛουκέρνη

ΔυνατότηταΔυνατότητα επίσκεψηςεπίσκεψης στηνστην πανέμορφηπανέμορφη γερμανικήγερμανική πόληπόλη ΚωνστάνζΚωνστάνζ,, πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στοστο δυτικόδυτικό άκροάκρο

τηςτης ομώνυμηςομώνυμης λίμνηςλίμνης

ΈξιΈξι διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις σεσε επιλεγμέναεπιλεγμένα ξενοδοχείαξενοδοχεία 4*4*

ΜπουφέΜπουφέ πρόγευμαπρόγευμα καθημερινάκαθημερινά

ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας

TipsTipsTips ManessisManessisManessis



1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN
AIRLINES ή SWISS για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση
αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του
Ρήνου στο καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες
θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς
ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και σχηματίζει
στη βάση του μια λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του
προς τις εκβολές του. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή
στην Ζυρίχη, όπου κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας θα
δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα
περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζόδρομους της παλιάς
πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) την εκκλησία Φραουμύνστερ
με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Καθεδρικό ναό,
το Δημαρχείο, τον Πύργο του Ρολογιού, τον λόφο του
Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ και άλλα
αξιοθέατα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό
ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* (www.marriot.com) σε
απόσταση περιπάτου από την Μπάνχοφστρασσε ή στο
COURTYARD by MARRIOTT 4* sup στην συνοικία
Oerlikon (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ζυρίχη, …. στις λίμνες του Ιντερλάκεν και την
όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο
τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις
λίμνες Τουν και Μπρίενζ, σε απόσταση αναπνοής από τον
εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του
Γιουνγκφράου (Jungfrau). Συνεχίζουμε για την ρομαντική
πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη, "την πόλη των
κρηνών", που είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού
Άαρ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού
Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια
Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

http://www.marriot.com
http://www.courtyardzurich.com


3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το αλπικό
τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το πιο
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς την
αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St Moritzsee. Μην
ξεχαστείτε! Στις 16:00΄ αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για την
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη
(Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ)
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη,
που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των
τεσσάρων καντονιών. Άφιξη και περιήγηση στο
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, κατά
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το
παλιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη
γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού κ.ά. Επιστροφή
στην Ζυρίχη. Το μεσημέρι σας προτείνουμε να λάβετε
μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στην πανέμορφη
γερμανική πόλη Κωνστάνζ (Konstanz, Κωνσταντία,
Κωστάντζα έξοδα ατομικά), η οποία γλύτωσε από τους
βομβαρδισμούς του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και ως εκ
τούτου διατηρείται ατόφια.
Περιγραφή Προαιρετικής εκδρομής: Το μεσημέρι θα
αναχωρήσουμε για την Κωνστάνζ, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης. Η λίμνη
Κωνσταντίας ή Μπόντενζεε (Bodensee) είναι μια από τις πιο γραφικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400
μέτρων στις παρυφές των Άλπεων και ανήκει σε τρία κράτη - την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Φθάνοντας θα
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια, την πλατεία της αγοράς, τις παραδοσιακές
μπυραρίες και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια. Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.



Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με το τραίνο

RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 85 (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ)

•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ:: 2727 ΟκτωβρίουΟκτωβρίου,, 17,17, 2424 ΝοεμβρίουΝοεμβρίου,, 1,1, 8,8, 1515 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου 55 μέρεςμέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
COURTYARD ZURICH 4*

27/1027/10
17,17, 24/1124/11
1,1, 8,8, 15/1215/12

Δίκλινο 645 545

3ο άτομο έως 12 ετών 545 375

Μονόκλινο 845 745

Τιμή κατ΄ άτομο
MARRIOTT ZURICH 5*

27/1027/10
17,17, 24/1124/11
1,1, 8,8, 15/1215/12

Δίκλινο 845 745

3ο άτομο έως 12 ετών 745 645

Μονόκλινο 1195 1095

Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check point, parking, φόροι πόλεων: + € 250
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

ΑπαραίτητηΑπαραίτητη προϋπόθεσηπροϋπόθεση γιαγια τοντον ταξιδιώτηταξιδιώτη είναιείναι τοτο ΕυρωπαϊκόΕυρωπαϊκό ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό COVID-19COVID-19 (Green(Green
Pass/Pass/ΠράσινοΠράσινο ΠιστοποιητικόΠιστοποιητικό)) σεσε έντυπηέντυπη ήή ψηφιακήψηφιακή μορφήμορφή καικαι σεσε δύοδύο γλώσσεςγλώσσες ((στηνστην γλώσσαγλώσσα τουτου
κράτουςκράτους πουπου τοτο εκδίδειεκδίδει καικαι σταστα αγγλικάαγγλικά)) καικαι όχιόχι ηη ΒεβαίωσηΒεβαίωση ΕμβολιασμούΕμβολιασμού..

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται::
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN

Οι πτήσεις μας με

AEGEAN

1η μέρα A3 852 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 15.50΄ - 17.40΄

5η μέρα A3 853 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 19.00΄ - 22.45΄

ή

Οι πτήσεις μας με

AEGEAN

1η μέρα A3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 08.30΄ - 10.20΄

5η μέρα A3 853 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 19.00΄ - 22.45΄

Τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους

εκδρομείς έως 75 ετών

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται:: •Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

•Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα •Ό,τι αναγράφεται ως
προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.





1.1. ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Για το διάστημα 28/02/2021-28/02/2022, με το ασφαλιστήριο Ταξιδιωτικής ασφάλισης της ERGO &

INTERAMERICAN, ισχύουν τα εξής:

ΠΑΡΟΧΕΣΠΑΡΟΧΕΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

1. Απώλεια Ζωής από ατύχημα έως 40.000€

2. Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα έως 10.000€ & Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % X έως

10.000€.

3. Ιατροφαρμακευτικές εξωνοσοκομειακές δαπάνες από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 8.000€.

4. Νοσοκομειακά έξοδα από ατύχημα ή οξεία ασθένεια έως 14.000€.

5α. Έξοδα αποστολής φαρμάκων έως 500€ σε περίπτωση που δεν μπορεί να τα προμηθευτεί τοπικά.

5β. Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας διαβατηρίου ή ταυτότητας στο εξωτερικό έως 600€.

6. Έξοδα επαναπατρισμού συνεπεία τραυματισμού, οξείας ασθένειας, έως 10.000€. Καλύπτονται και τα

έξοδα έως Β΄ βαθμού συγγένειας (έως ένα άτομο) αν απαιτηθεί.

7. Επιστροφή προκαταβολής σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην οργανωμένη εκδρομή με Group,
λόγω τραυματισμού, οξείας ασθένειας, νόσηση από COVID, θανάτου του ταξιδιώτη ή ατόμου έως Β΄

βαθμού συγγένειας, εφόσον υπάρχει εισαγωγή σε ιδιωτική Κλινική ή Δημόσιο Νοσοκομείο έως 1500€

(Εξαιρούνται αποζημιώσεις με βεβαιώσεις από ιδιώτες Γιατρούς).

8. Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωσης έως 5.000€ στην περίπτωση που κατά τη διάρκεια του ταξιδιού

προκύψει σοβαρό πρόβλημα υγείας ή θανάτου σε μέλη οικογένειας (τέκνα, γονείς, σύζυγοι, αδέλφια) στην

Ελλάδα ή πυρκαγιάς σε κατοικία ή επαγγελματική στέγη.

9. Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από οξεία ασθένεια ή ατύχημα (έως 30 ημέρες) κατ’ άτομο 100€.

10. Έξοδα Α΄ ανάγκης διατροφής-διαμονής-μεταφοράς λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των

4 ωρών έως 500€.

11. Απώλεια Αποσκευών από δημόσιο μεταφορικό μέσο.

Α. Ανά αποσκευή / ταξιδιώτη έως 700€.

Β. Ανά οικογένεια έως 1.000€.

12. Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας έως 1500€.
13. Έξοδα για νομική υποστήριξη έως 3.000€.

14. Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης (πάνω από 4 ώρες έως 100€ / πάνω από 24 ώρες έως 450€).

15. Μεταφορά σωρού ανά ταξιδιώτη έως 8.500€.

16. Προσωπική Αστική Ευθύνη Ταξιδιώτη Σωματικές Βλάβες / Υλικές Ζημίες / Ομαδικό Ατύχημα έως 10.000€

/ 10.000€ / 10.000€.

** Για ταξίδια αξίας 1501 € και άνω καθώς και τα ατομικά ταξίδια υπάρχει ειδικός τιμοκατάλογος, με
τις χρεώσεις και αναλυτικά τις παροχές.



2.2. ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

1α. Καλύπτονται άτομα που δεν έχουν υπερβεί το 75ο έτος της ηλικίας.
1β. Για ηλικίες άνω των 75 ετών ισχύουν τα εξής:
- Έξοδα επαναπατρισμού μόνον από ατύχημα ή θάνατο.

- Απώλεια αποσκευών.

- Προσωπική Αστική Ευθύνη ταξιδιώτη.

- Έξοδα Α΄ ανάγκης λόγω καθυστέρησης άφιξης των αποσκευών άνω των 4 ωρών.

- Έξοδα επίσπευσης ταξιδιού ή ακύρωση αν κατά τη διάρκεια του ταξιδιού προκύψει σοβαρό πρόβλημα

υγείας σε μέλη της οικογένειάς του στην Ελλάδα.

- Επιστροφή προκαταβολής (ακυρωτικές δαπάνες) σε περίπτωση αδυναμίας συμμετοχής στην εκδρομή
λόγω θανάτου ή σοβαρού συμβάντος σε Β΄ βαθμού συγγένεια. Η εξαίρεση θα υφίσταται για οποιοδήποτε
συμβάν αφορά τον ίδιο.
- Θάνατος από ατύχημα.

- Μόνιμη Ολική ανικανότητα από ατύχημα.

- Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα % επί του ασφαλισμένου κεφαλαίου ανά άτομο.

2. Οξεία ασθένεια θεωρείται κάθε αρρώστια ή πάθηση που δεν οφείλεται σε ατύχημα και που δεν

προϋπήρχε και εμφανίστηκε στη διάρκεια του ταξιδιού.

3. Η παροχή επιστροφής της προκαταβολής δίδεται ή με την προσκόμιση νοσοκομειακών παραστατικών ή,
εφόσον δεν υπάρχει νοσοκομειακή περίθαλψη, βεβαίωση από τον ιατρό της εταιρίας.

4. Για τις παροχές εξωνοσοκομειακών & νοσοκομειακών δαπανών καθώς και των εξόδων επαναπατρισμού
απαιτούνται πρωτότυπα παραστατικά.

5. Καλύπτονται κατ’ εξαίρεση απαιτήσεις από Τρομοκρατικές ενέργειες μόνο για τα νοσοκομειακά-
εξωνοσοκομειακά έξοδα και επαναπατρισμό.

6. Ως προϋποθέσεις για την αποζημίωση από αίτια σοβαρού τραυματισμού ή ασθένειας, ορίζονται οι κάτωθι
εναλλακτικά περιπτώσεις:
- Νοσηλεία σε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Νοσοκομείο κατ’ ελάχιστο για μία διανυκτέρευση.

- One Day Clinic-One Day Surgery - Αυθημερόν νοσηλεία για επεμβάσεις-αποθεραπεία σε ιδιωτική κλινική &

κρατικό νοσοκομείο.

- Παροχή πρώτων βοηθειών για κατάγματα και σοβαρούς τραυματισμούς σε εξωτερικά ιατρεία ιδιωτικής
κλινικής ή κρατικού νοσοκομείου.

- Η Νοσηλεία ή One Day Clinic θεραπεία, ή παροχή πρώτων βοηθειών θα πρέπει να έχει πραγματοποιηθεί
από την 30η μέρα της προγραμματισμένης αναχώρησης έως την ημέρα αναχώρησης.

- Εξαιρούνται της δυνατότητας αποζημιώσεως, απαιτήσεις με γνωματεύσεις-βεβαιώσεις από ιδιώτη ιατρό.

7. Για την αντιμετώπιση περίπτωσης ασθένειας κατά τη διάρκεια ταξιδιού εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
συνιστούμε στους ταξιδιώτες να έρθουν σε επαφή με τον ασφαλιστικό τους φορέα για την έκδοση της
"Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθένειας", η οποία ωστόσο είναι προαιρετική.
Συνιστούμε ανεπιφύλακτα στους ταξιδιώτες μια προαιρετική ασφάλιση με τις καλύψεις και τα ποσά που
επιθυμούν, για ασφάλιση ζωής, ατυχημάτων, αποσκευών κτλ., δεδομένου ότι οι διεθνείς συμβάσεις
περιορίζουν τις ευθύνες των μεταφορέων, την οποία μπορούν να αγοράσουν και από τα γραφεία μας με
κόστος ειδικά διαμορφωμένο για αυτούς

.


