ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΑΥΣΤΡΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ
Ημέρα 1η

Αθήνα - Βιέννη

Συγκέντρωση στο Αεροδρόμιο “Ελευθέριος Βενιζέλος” των Αθηνών, από όπου θα πετάξουμε για τη Βιέννη. Αμέσως μετά
την έξοδό μας από το Αεροδρόμιο, θα μεταβούμε στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 2η

Στη Βιέννη

Μετά το πρωινό ξεκινάμε την περιήγησή μας στη Βιέννη. Θα επισκεφθούμε τα ανάκτορα Σένμπρουν, που αποτελούσαν τα
θερινά ανάκτορα της δυναστείας των Αψβούργων, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κήπους και να
δούμε τα σπουδαιότερα δωμάτια που ζούσε η αυτοκρατορική οικογένεια. Θα συνεχίσουμε με τον γύρο της Ρίνγκστρασσε,
όπου θα θαυμάσουμε μοναδικά κτίρια, μεταξύ των οποίων την ξακουστή Κρατική Όπερα της Βιέννης, την Ακαδημία Καλών
Τεχνών, το Κοινοβούλιο, χτισμένο από τον αρχιτέκτονα Χάνσεν ο οποίος έχτισε και το Ζάππειο και την Ακαδημία Αθηνών,
το Δημαρχείο, το Πανεπιστήμιο. Θα επισκεφθούμε την Ελληνική συνοικία και το δρόμο των Ελλήνων και η ξενάγηση θα
κλείσει με περίπατο στον πεζόδρομο Κέρντνερστρασε όπου θα καταλήξουμε στον μεγαλόπρεπο καθεδρικό Ναό του Αγίου
Στεφάνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.
Ημέρα 3η

Δάση Μάγιερλινγκ - Μπάντεν

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για τα περίφημα Δάση της Βιέννης. Στην τοποθεσία Μάγιερλινγκ θα δούμε το κυνηγετικό
περίπτερο των Αψβούργων, στο οποίο αυτοκτόνησαν το 1889 ο πρίγκηπας Ροδόλφος και η ερωμένη του βαρώνη Μαρία
Βετσέρα, και που τώρα έχει μετατραπεί σε μουσείο. Αμέσως μετά θα επισκεφθούμε τη Μονή Χάιλιγκενκροϊτς, η οποία
χτίσθηκε για πρώτη φορά το 1133. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την περίφημη λουτρόπολη Μπάντεν, στις όχθες του
ποταμού Σβέτσατ. Εδώ πολλά μέλη της αυτοκρατορικής αυλής είχαν χτίσει βίλες, και για κάποια περίοδο της ζωής τους
έμειναν και οι Μότσαρτ και Μπετόβεν. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 4η

Βιέννη - Σάλτσμπουργκ

Μετά το πρωινό αναχωρούμε για το Σάλτσμπουργκ. Με την άφιξη μας θα ξεκινήσει η περιήγηση μας στην παλιά πόλη,
Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς από την Unesco, φημισμένη για την μπαρόκ αρχιτεκτονική της, όπου θα
δούμε το παλάτι Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον υπέροχο Καθεδρικό ναό, την οικία-μουσείο του Μότσαρτ
και φυσικά την οδό Γκετράιντεγκασσε. Μεταφορά και τακτοποίησης στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 5η

Σάλτσμπουργκ - Λιχτενστάιν - Ζυρίχη

Πρωινό και αναχώρηση για το πριγκιπάτο του Λιχτενστάιν, όπου θα επισκεφθούμε την πρωτεύουσα Βαντούζ. Συνεχίζουμε
για τη Ζυρίχη, τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, όπου θα φθάσουμε αργά το απόγευμα. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 6η

Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Εβιάν

Μετά το πρωινό, θα ακολουθήσει περιήγηση της Ζυρίχης, όπου μεταξύ των άλλων θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία
Φράουμουνστερ του 13ου αιώνος, το Ναό του Αγίου Πέτρου με το μεγαλύτερο ρολόι στην Ευρώπη και την Όπερα. Στη

συνέχεια, μέσω Λουκέρνης και Ιντερλάκεν, θα φθάσουμε στο Εβιάν της Γαλλίας. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο.
Διανυκτέρευση.

Ημέρα 7η

Μοντρέ - Λωζάννη - Γενεύη

Μετά το πρωινό θα ακολουθήσει ο γύρος της λίμνης Λεμάν (ή της Γενεύης), την οποία μοιράζονται η Ελβετία και η Γαλλία.
Θα συναντήσουμε τον Πύργο του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα βράχο που προχωρά μέσα στη λίμνη Λεμάν, από τον
οποίο ο Λόρδος Βύρων εμπνεύστηκε το ποίημα με τίτλο “Ο φυλακισμένος του Σιγιόν”, την πόλη Μοντρέ, θέρετρο της
Ελβετίας, την πόλη Βεβέ, και, διασχίζοντας τους περίφημους αμπελώνες του Λαβέ, Μνημείο Παγκόσμιας Πολιτιστικής
Κληρονομιάς από την Unesco, θα φθάσουμε στη Λωζάννη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, όπου θα δούμε τον
Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνος, αφιερωμένο στην Παναγία και τον Γοτθικό Ναό του Αγίου Φραγκίσκου.
Συνεχίζουμε για τη Γενεύη. Μεταξύ των άλλων θα δούμε το Μέγαρο του Ο.Η.Ε., το Μέγαρο του Ερυθρού Σταυρού, τον
Καθεδρικό Ναό του Αγίου Πέτρου, το περίφημο συντριβάνι Jet d'Eau, το νερό του οποίου φτάνει στο ύψος των 140
μέτρων, το άνθινο ρολόι. Επιστροφή στο Εβιάν. Δείπνο. Διανυκτέρευση.

Ημέρα 8η

Γενεύη - Αθήνα

Μεταφορά στο Αεροδρόμιο της Γενεύης, από όπου θα πετάξουμε για την Αθήνα.

ΤΕΛΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

