Οδικές εκδρομές σελ. 18-19

Ελβετία || σελ. 1-3

Στρασβούργο || σελ. 4-5

Παρίσι || σελ. 6-7

ΕΛΒΕΤΙΚΗ

εκδρομικό πρόγραμμα
|| 5 ημέρες ||23/12 - 27/12 Χριστούγεννα

μαγεία-αλπικό τρένο

01 Πτήση για Μόναχο – Λιντάου
Ημέρα

(183χλμ.)–Σαφχάουζεν(109χλμ.)
Ζυρίχη(50χλμ.)

Ημέρα

Βέρνη ( 60 χλμ.)-Ζυρίχη (120 χλμ.)

Πρωινό και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν την
πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του. Θα
περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις
ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές
της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και στη συνέχεια αναχωρούμε για
την πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή
του ποταμό Ααρ με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου
αιώνα. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό
του Αγίου Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο το επιβλητικό
κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Στο κέντρο σχεδόν της πόλης
δεσπόζει ο Πύργος του Ρολογιού, ένα από τα σημαντικότερα
αξιοθέατα της πόλης. Το περίτεχνο αστρονομικό ρολόι του 13ου
αιώνα, με τις μορφές που κινούνται στην αλλαγή της ώρας
κατασκευάστηκε το 1530 και χρησιμοποιήθηκε ως το κύριο
ρολόι της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ’ ιδίων και για
να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου,
όπου σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το σπίτι που διέμεινε ο
Αινστάιν. Στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
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Ημέρα

Ζυρίχη–Κουρ
(120χλμ.)
Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό
τρένο-Σαιν Μόριτζ & Νταβός-Ζυρίχη
(148 χλμ.)

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε.
Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο
σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία
για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό
τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο
Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και

Züri by
Fassbind 4*

529 €

Τιμή
Παιδική Τιμή Επιβάρυνση
κατ’ άτομο
(2-12 Ετών) Μονοκλίνου
σε Δίκλινο

559 € 499 €

209 €

609 €

229 €

-

Züri by Fassbind 4*

€

Heinrichstrasse 254/56, Escher Wyss, 8005 Ζυρίχη

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017 και προσφέρει
μοντέρνα δωμάτια 50μ. Από το Escher Wyss
Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό
σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης και το
Bahnhofstrasse. Παρέχεται δωρεάν WiFi σε όλους
τους χώρους. Όλα τα δωμάτια είναι εξοπλισμένα
με μεγάλα ηχομονωτικά παράθυρα, κλιματισμό,
μίνι μπαρ, θυρίδα ασφαλείας, παροχές για καφέ και
τσάι, σίδερο και σιδερώστρα, τηλεόραση επίπεδης
οθόνης και μπάνιο με στεγνωτήρα μαλλιών και
δωρεάν προϊόντα περιποίησης.

Ημέρα

03 Ζυρίχη – Ιντερλάκεν ( 119 χλμ.)

Early
Booking

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων +160

Ζυρίχη περιήγηση πόλης
Λουκέρνη(55χλμ.) – Ζυρίχη(55χλμ.)
Μετά το πρωινό θα περιηγηθούμε στην πόλη της Ζυρίχης όπου
θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ
με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο,
την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο
προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για τη μοναδική Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να
κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη
με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες.
Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική
γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης
σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια
παραμυθένια χροιά. Θα δούμε επίσης το ναό των Ιησουιτών με
το χαρακτηριστικό τρούλο και το κήπο των Παγετώνων με το
Λιοντάρι της Λουκέρνης. Χρόνος ελεύθερος για γεύμα εξ΄ιδίων.
Στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

Ξενοδοχεία
Διατροφή: Πρωινό

Kameha
579 €
Grand Zurich 5*

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Μόναχο. Άφιξη και
επιβίβαση στο λεωφορείο μας όπου θα αναχωρήσουμε για μία
από τις γραφικότερες λιμναίες χερσονήσους της Γερμανίας,
το Βαυαρικό Λιντάου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων
στις όχθες της λίμνης Μπόντενζεε (Bodensee) ή Κωνστάντζας
(Κόνσταντς, Konstanz), την οποία η Γερμανία μοιράζεται με την
Αυστρία και την Ελβετία. Θα περπατήσουμε στα σοκάκια της
και θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στη διάθεση μας. Συνεχίζουμε
για το Σαφχάουζεν, όπου βρίσκονται οι εντυπωσιακοί
καταρράκτες που δημιουργεί ο γνωστός ποταμός Ρήνος, λίγο
μετά την έξοδό του από τη λίμνη Μπόγκεν. Το θέαμα της
ορμητικής υδατόπτωσης, 2ης πιο ορμητικής στην Ευρώπη,
είναι άκρως εντυπωσιακό και συνάμα καθηλωτικό. Ελεύθερος
χρόνος για γεύμα εξ’ ιδίων και στη συνέχεια αναχώρηση για
τη Ζυρίχη. Άφιξη, τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
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Πράγα || σελ. 12-16

Βιέννη || σελ. 8-11 & 17

5
αεροπορικώς
ημέρες

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

Πτήσεις

Θεσσαλονίκη-Μόναχο
08:15-09:35

Kameha Grand Zurich
Autograph Collection 5*

Στουτγκάρδη-Θεσσαλονίκη
19:45-23:05
παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ωρών περίπου, γεμάτη
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια
αναχωρούμε με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός.
Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

05 Ζυρίχη – Βασιλεία (88χλμ.)
Ημέρα

Κολμάρ(65χλμ.)–Στουτγκάρδη
πτήση επιστροφής (220 χλμ.)
Πρωινό και αναχωρούμε για τη Βασιλεία. Σημαντικό
οικονομικό και εμπορικό κέντρο αποτελεί το μοναδικό
λιμάνι της χώρας καθώς βρίσκεται κτισμένη στο
σημείο που ο Ρήνος είναι πλωτός. Με την άφιξη μας θα
περιπλανηθούμε στα πιο σημαντικά της αξιοθέατα όπως
ο Καθεδρικός της ναός, η θεμέλιος λίθος του οποίου
τοποθετήθηκε τον 12ο αιώνα γνωστός για τα βιτρό και
τις νωπογραφίες που φιλοξενεί. Επόμενος σταθμός του
περιπάτου μας είναι η πλατεία της αγοράς με τα υπέροχα
κτήρια του 19ου αιώνα και την χαρακτηριστική της κρήνη
με τα αγάλματα της Παναγιάς και διαφόρων Αγίων. Στην
πλατεία δεσπόζει το δημαρχείο με τις εντυπωσιακές
τοιχογραφίες και το περίφημο ρολόι με τις ανάγλυφες
παραστάσεις. Η περιπλάνηση μας θα ολοκληρωθεί
στην πέτρινη γέφυρα Μίτλερε όπου και θα ξεκινήσει ο
ελεύθερος μας χρόνος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε
για το Κολμάρ, που φημίζεται για τα κρασιά του. Θα
περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο. Θα δούμε το
Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό και τις μικρές πανέμορφες
πλατείες με τις υπαίθριες αγορές ενώ στη συνέχεια
θα έχουμε ελεύθερο χρόνο στο πιο όμορφο σημείο της

παλαιάς πόλης, τη «Μικρή Βενετία», με τα κανάλια,
τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά καφέ και
τα ατμοσφαιρικά εστιατόρια εστιατόρια για γεύμα εξ΄
ιδίων. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Στουτγκάρδης. Πτήση επιστροφής.
Σημειώσεις:
-Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να
διαφοροποιηθεί χωρίς να παραλείπεται κάτι.
-Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών
εκδρομών, απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 25
ατόμων.

Προαιρετική εκδρομή στο Αλπικό τρένο:
80 ευρώ ενήλικας / 60 ευρώ παιδί
(εισιτήριο & μεταφορά)

Dufaux-Strasse 1, 8152 Glattbrugg

Το Kameha Grand Zurich είναι ένα ξενοδοχείο
διεθνούς εμβέλειας που άνοιξε τις πύλες του
μόλις το 2015. Χαρακτηρίζεται από σύγχρονη
εντυπωσιακή αρχιτεκτονική και νεομπαρόκ
εσωτερικούς χώρους με την υπογραφή του
παγκοσμίου φήμης σχεδιαστή Marcel Wanders. Η
κατοικία προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, με
κομψά δωμάτια και σουίτες, αίθουσα εκδηλώσεων
χωρητικότητας 960 ατόμων και μεγάλο συνεδριακό
κέντρο.

Περιλαμβάνονται:

Αεροπορικά εισιτήρια με την Aegean Airlines, μία
αποσκευή 23 κιλά και μία χειραποσκευή 8 κιλά ανά
άτομο, διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας,
πρωινό καθημερινά, μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα,
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Φ.Π.Α. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Δεν περιλαμβάνονται:

Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και
γενικά όπου απαιτείται. Φόροι αεροδρομίων και
επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων,
Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή
προτεινόμενο.

Σκανάρετε το QR Code για να
δείτε το ξενοδοχείο

