
 Αλπική Ελβετία – St. Moritz 5 μέρες 02/01 – 06/01. Αεροπορικώς

1η Μέρα | Θεσσαλονίκη – Βασιλεία – Ξενάγηση πόλης – Ζυρίχη

Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη στη
πόλη με το σημαντικότερο εμπορικό παραποτάμιο λιμάνι της Ελβετίας. Ξεκινάμε την
ξενάγηση μας με τον Καθεδρικό Ναό, το Μουσείο Καλλών Τεχνών και αλλά 20 μουσεία
μεγάλου ενδιαφέροντος. Συνεχίζουμε για το Μέγαρο του Κισσγκαρντεν και τον Πύργο της
Τράπεζας των Διεθνών Κανονισμών που τονίζουν τον κοσμοπολίτικο χαρακτήρα της πόλης.
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια αναχώρηση για την Ζυρίχη. Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ θα επισκεφτούμε την παλιά πόλη πάντα με την συνοδεία του
αρχηγού μας. Μην παραλείψετε να απολαύσετε δείπνο σε κάποιο τοπικό εστιατόριο.

2η Μέρα | Ζυρίχη – Ξενάγηση πόλης – Λουκέρνη.

Πρωινό και στη συνέχεια θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας με την παλιά πόλη. Θα δούμε
την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα βιτρώ, την εκκλησία
του Αγ. Πέτρου την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο
Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ, και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, την
Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Η
Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και
πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Λουκέρνη.
Άφιξη και ξεκινάμε την ξενάγηση στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα
πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο
είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της
πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο. Θα δούμε το παλιό Δημαρχείο και στη
συνέχεια θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για γεύμα στο λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνει
παραμυθένια χροιά στην πόλη. Αργότερα θα αναχωρήσουμε για την Ζυρίχη.

3η Μέρα | Ζυρίχη – St. Moritz – Αλπικό τρένο.

Πρωινό και αναχώρηση προαιρετικά για το Chur από όπου θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό
τρένο (εισιτήριο εξ ιδίων) για το παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St. Moritz το
οποίο είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων και περιβάλλεται από μια λίμνη η οποία
αποτελεί ιδανικό τοπίο. Αρχικά ήταν μικρό χωριό με ιαματικές πηγές, γνωστές ήδη από
τους μεσαιωνικούς χρόνους. Άρχισε να εξελίσσεται σε χειμερινό θέρετρο από το 19ο αιώνα
και σήμερα είναι ένα μέρος ιδεώδες για σκι αλλά και το καλοκαίρι για πεζοπορία. Το
χειμώνα η λίμνη είναι παγωμένη και στη ιδιότυπη αυτή ‘’πίστα’’ γίνονται αγώνες χόκεϊ με
άλογα στο πάγο. Σας προτείνουμε να ανεβείτε στο ομώνυμο χιονοδρομικό κέντρο για να
απολαύσετε ζεστό καφέ ή σοκολάτα με θέα την παγωμένη λίμνη. Μπορείτε επίσης να
επισκεφτείτε κάποιο από τα ξενοδοχεία που προσφέρουν εκπληκτική θέα στη λίμνη για
καφέ ή γεύμα. Στην συνέχεια αναχώρηση με το τρένο για το Chur, επιβίβαση στο
λεωφορείο μας και άφιξη στη Ζυρίχη.

4η Μέρα | Ζυρίχη – Βέρνη – Ιντερλάκεν.

Πρωινό και στην συνέχεια διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα φτάσουμε
στην Βέρνη. Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ, με



χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα με φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην
περιήγηση μας θα δούμε τον καθεδρικό ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία
Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α.
Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το θέρετρο του διεθνούς τζετ-σετ και των μεγιστάνων
του πλούτου, το Ιντερλάκεν. Άφιξη και αμέσως θα ξεκινήσουμε την περιήγηση μας στην
πόλη. Θα θαυμάσουμε την περίφημη εκκλησία του Πύργου του 12ου αιώνα και το
ωραιότατο πάρκο του Καζίνου με το άνθινο ρολόι. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ
με τις καρυδιές και τις ινδικές καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της
πόλης. Ελεύθερος χρόνος για φαγητό και αργά το απόγευμα θα επιστρέψουμε στη Ζυρίχη.

5η Μέρα | Ζυρίχη – Καταρράκτες Σάφχάουζεν – Βασιλεία – Πτήση επιστροφής.

Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες Σάφχάουζεν οι οποίοι θεωρούνται οι πιο
εντυπωσιακοί και μεγαλύτεροι σε όγκο νερού στην Ευρώπη. Φωτογραφηθείτε στην ειδική
εξέδρα που έχει στηθεί μπροστά στους καταρράκτες για τους τολμηρούς επισκέπτες.
Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Βασιλείας για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής.

Αλπική Ελβετία - St. Moritz 5 μέρες Αναχώρηση: 02/01 - Πακέτο εκδρομής

Ξενοδοχεία Κατ. Διατροφή Τιμή σε
δίκλινο 1ο παιδί Επιβ.

Μονόκλινου Γενικές Πληροφορίες

Zuri by
Fasbind 4* Πρωινό

Early
booking

τιμή: 595€
(πρώτες
20 θέσεις)
Κανονική
τιμή: 645€

Early
booking

τιμή: 475€
(πρώτες
20 θέσεις)
Κανονική
τιμή: 525€

240€

Charter πτήσεις με Aegean Airlines:
Θεσσαλονίκη - Βασιλεία:

12:30 - 13:50
Βασιλεία - Θεσσαλονίκη:

19:40 - 23:00

Στη τιμή περιλαμβάνονται: Τα αεροπορικά εισιτήρια με Aegean Airlines. Μια αποσκευή 23Kg. και μια



μικρή προσωπική χειραποσκευή 8Kg. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία όπως αναγράφεται
στον τιμοκατάλογο μας. Πρωινό καθημερινά στον χώρο του ξενοδοχείου. Ασφάλεια αστικής ευθύνης.
Μετακινήσεις - Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός-συνοδός του
γραφείου μας.
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων και ΦΠΑ: 165€. Δημοτικοί φόροι.
Μεταφορά από Ζυρίχη - Chur και επιστροφή μαζί με το Αλπικό τρένο: 110€. Είσοδοι σε μουσεία, κάστρα,
θεάματα, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται. Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή
αναγράφεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. Ειδική ασφαλιστική κάλυψη για ακύρωση ταξιδιού λόγω
ασθένειας COVID19: 20€. Ζητήστε αναλυτικότερες πληροφορίες.
Σημαντική σημείωση:
Λόγω των τελευταίων μεταβολών της τιμής των καυσίμων και σύμφωνα με τους όρους της Aegean
Airlines, σας ενημερώνουμε πως η τιμή καυσίμων των πτήσεων έχει υπολογιστεί με 1.000 USD per
Metric Ton ανά ώρα, για τα αεροσκάφη A320-200 (based on FOB MED HIGH fuel index). Σε περίπτωση
μεταβολής της τιμής πάνω από 5% κατά τον μήνα πραγματοποίησης των πτήσεων η πιθανή διαφορά
στο κόστος, επιβαρύνει το κόστος συμμετοχής των ταξιδιωτών.


