
Η ΕΛΒΕΤΙΑ, ΟΜΟΡΦΗ ΣΑΝ ΚΑΡΤ-ΠΟΣΤΑΛ, ΘΑ ΣΑΣ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΣΕΙ! ΘΑ ΜΑΓΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΕΝΤΥΠΩΣΙΑΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΟΠΙΟ,
ΤΙΣ ΠΑΝΕΜΟΡΦΕΣ ΛΙΜΝΕΣ, ΤΙΣ ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΜΥΘΕΝΙΕΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΕΣ ΓΩΝΙΕΣ, ΤΟΥΣ ΚΑΤΑΠΡΑΣΙΝΟΥΣ 

ΑΜΠΕΛΩΝΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΥΝ ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΑ ΚΡΑΣΙΑ, ΤΟ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙΔΙ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ) ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΑ ΤΗ 
ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ ΠΟΥ ΞΕΠΕΡΝΑΕΙ ΚΑΤΑ ΠΟΛΥ ΤΟ ΔΙΠΤΥΧΟ «ΤΥΡΙ ΣΟΚΟΛΑΤΑ»! ΕΝΑ ΠΛΗΡΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΛΟΙΠΟΝ,

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΛΑΥΣΕΤΕ ΤΗΝ Β.ΙΤΑΛΙΑ, ΤΟ ΜΙΛΑΝΟ, ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ ΠΟΥ ΘΑ ΣΑΣ ΜΕΙΝΕΙ ΑΞΕΧΑΣΤΟ!

 

ΔΩΡΟ 

ΕΚΔΡΟΜΗ 
ΣΤΟ ΔΙΑΣΗΜΟ 

ΜΟΝΤΡΕ 
& 

ΤΗΝ ΚΟΥΚΛΙΣΤΙΚΗ 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ

1η Ημέρα |  ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΛΟΥΓΚΑΝΟ– 
ΛΟΥΚΕΡΝΗ | ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τo Μπέργκαμο. Άφιξη 
στην Ιταλία, γνωριμία με το συνοδό μας, ο οποίος γνωρίζει τα 
μέρη, τις τοπικές παραδόσεις και τη νοοτροπία των κατοίκων 
και άμεση αναχώρηση για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη 
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη 
εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. 
Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. 
Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της Μεταρρύθμισης, το 
Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και το Συνεδριακό Κέντρο. 
Συνεχίζουμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. 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, τη Χοφκίρκε και 
φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην 
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Τελειώνοντας αναχώρηση για τη 
Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Nieder-
dorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. 

2η Ημέρα | ΓΕΝΕΥΗ | ΛΩΖΑΝΗ | ΜΟΝΤΡΕ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη μητρόπολη της διπλωματίας, 
τη Γενεύη. Άφιξη στην κομψή πόλη, που βρίσκεται δίπλα στη 
λίμνη Leman με τα ιστιοπλοϊκά, με τον Ροδανό ποταμό να τη 
χωρίζει στα δύο και φόντο τις Άλπεις. Θα περιηγηθούμε στην 
πόλη που αποτελεί την ευρωπαϊκή έδρα των Ηνωμένων Εθνών, 
των πολυάριθμων Διεθνών Οργανισμών, αλλά και γενέτειρα 
του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού. Θα δούμε το Λουλουδάτο 
Ρολόι, φτιαγμένο από άπειρα λουλούδια, το οποίο εξυμνεί τη 
μακρόχρονη ελβετική παράδοση στην ωρολογοποιία, πριν 
καταλήξουμε στο τεράστιο σιντριβάνι-σύμβολο Jet d'Eau, 
όπου πετάει το νερό σε ύψος τρεις φορές μεγαλύτερο από το 
άγαλμα της Ελευθερίας. Σκαρφαλωμένη, πάλι, ψηλότερα, 
στην αριστερή όχθη του Ροδανού, βρίσκεται η Παλιά Πόλη της 
Γενεύης, με τον Καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου όπου 
χρειάστηκε εβδομήντα χρόνια για να ολοκληρωθεί καθώς και 
το Δημαρχείο της, όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της 
Γενεύης. Συνεχίζουμε για τη Λωζάνη, που βρίσκεται στις όχθες 
της λίμνης Λεμάν και αποτελεί την έδρα της Διεθνούς 

Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε την περιήγησή μας με το 
ιστορικό κέντρο, όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία ντε Λα 
Παλί με το Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον 
Καθεδρικό Ναό Νοτρ Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά 
σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Στη συνέχεια αφού περάσουμε 
έξω από το κτίριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και 
διατρέξουμε τη θαυμάσια διαδρομή κινούμενοι κατά μήκος 
της λίμνης, περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την 
πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα 
Περντονέ, όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, το οποίο 
υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν στην περιοχή, 
καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, θα 
καταλήξουμε στο διάσημο Μοντρέ, που είναι γνωστό για το 
ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί 
και άνθρωποι της τέχνης έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, 
Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος 
Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Ελεύθερος 
χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από το γνωστά εστιατόρια 
του Μοντρέ με θέα τη λίμνη, καθώς και για τα ψώνια σας στις 
μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Αργά το απόγευμα 
επιστροφή στη Ζυρίχη.

3η Ημέρα | ΖΥΡΙΧΗ | ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ | ΝΤΑΒΟΣ | ΑΛΠΙΚΟ 
ΤΡΕΝΟ
Μετά το πρόγευμα 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 παγετώνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα 
σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την 
φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον 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. Μη 
λησμονήσετε στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες, 
καθώς η Ελβετία φημίζεται για την παραγωγή τους. 

GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ
5 & 6
ΗΜΕΡΕΣ

36

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΛΙΜΝΕΣ ΛΟΜΒΑΡΔΙΑΣ - ΜΙΛΑΝΟ
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Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

659€ / 709€ 859€ / 899€

1219€ / 1299€

529€ / 585€

599€ / 659€ 719€ / 759€

889€ / 929€

459€ / 499€

739€ / 789€ 589€ / 609€

839€ / 899€ 699€ / 729€

24/12
_
5

ΗΕΡΕΣ

30/12
_
6

ΗΕΡΕΣ

ΖURI BY FASSBIND 4*
( Ζυρίχη )

-
NOVOTEL NORD CA GRANDA 4*

( Μιλάνο )
KAMEHA GRAND 5*

( Ζυρίχη )
-

 NOVOTEL NORD CA GRANDA 4*
( Μιλάνο )

KAMEHA GRAND 5*
( Ζυρίχη )

-
 NOVOTEL NORD CA GRANDA 4*

( Μιλάνο )

ΖURI BY FASSBIND 4*
( Ζυρίχη )

-
NOVOTEL NORD CA GRANDA 4*

( Μιλάνο )

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
11.40-12.50

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.55-15.45

ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ
09.55-11.05

ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ-ΘΕΣ/ΝΙΚΗ
12.55-15.45

Αεροπορική Εταιρία
Ryan Air

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή σε
µονόκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

STORY PLACE

Περιλαµβάνονται: Ασφάλιση | Αεροπορικά εισιτήρια
Ένα προσωπικό αντικείµενο ανά άτοµο
και µία αποσκευή 20kg ανά δύο άτοµα
Περιηγήσεις σύµφωνα µε το πρόγραµµα
Πρωϊνό καθηµερινά

∆εν περιλαµβάνονται: Σύνολο φόρων 145€ κατ’ άτοµο
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο
Οι δηµοτικοί φόροι διαµονής

Ειδυλλιακά τοπία θα συναντήσετε 
σε όλη την Ελβετία ιδανικά για 
story και φωτογραφίες!  

4η Ημέρα |  ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ | ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑΣ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Είναι οι 
μεγαλύτεροι σε όγκο νερού στην Ευρώπη. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη 
Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα δούμε 
το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται 
πάνω στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα 
δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Eπιστροφή στη Ζυρίχη αργά το 
απόγευμα. Διανυκτέρευση. 

5η Ημέρα | ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ | ΜΙΛΑΝΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, 
εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Αποτελεί την οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το 
χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός 
Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη 
στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα 
θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με 
την επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για τελευταίες αγορές και σουβενίρ. Αναχώρηση για την 
πόλη σύμβολο της μόδας και του design, το Μιλάνο. Στην περιήγησή μας θα δούμε Castello D’Angelo, τις εμπορικές οδούς 
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο 
της μόδας και τον καθεδρικό ναό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην πλούσια αγορά της πόλης.  Το βράδυ μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας και διανυκτέρευση. 

6η Ημέρα | ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ | ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες 
εντυπώσεις.  

ΣΤΗΝ ΠΕΝΘΗΜΕΡΗ ΕΚ∆ΡΟΜΗ ∆ΕΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η 4Η ΗΜΕΡΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ
6 Ηµέρες | 5 ∆ιανυκτερεύσεις  & 5 Ηµέρες | 4 ∆ιανυκτερεύσεις


