Πανόραμα Ελβετίας
Ζυρίχη, Μοντρέ, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη,
Ιντερλάκεν, Λουκέρνη
Aλπικό Tραίνο
1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη με την SWISS INTERNATIONAL. Φθάνοντας, θα
αναχωρήσουμε για μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. Ελεύθερος χρόνος
και συνεχίζουμε για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη
λίμνη, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης με τους
φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό του
12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και
του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από τη λίμνη και αποτελεί μαζί με το
πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην Παλιά
Πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες αντικερί, τα μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία και τα πολυάριθμα
εστιατόρια και καφέ. Επιστροφή στη Λωζάννη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε
μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του
ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά
κτίρια. Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, τη Ζυρίχη, όπου θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή
λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, τον πύργο του
Ρολογιού και άλλα αξιοθέατα και θα περπατήσουμε στους πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.
4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, η Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των
τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το παλιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο
του Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Συνεχίζουμε για το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν,
που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα
χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στη Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.
5η 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 Μόριτς (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 επιστροφή μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Ελεύθερος χρόνος (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί
κάτι. Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτς με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η
επιβάρυνση είναι 85€ (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά).
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό.

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με SWISS INTERNATIONAL
• Δυο διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* στη Λωζάννη
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* στη Ζυρίχη
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με κλιματιζόμενο πούλμαν
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• ΦΠΑ
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point-parking (20€ κατ’
άτομο), δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται απ΄ ευθείας σε αυτά), αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι
σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ. και ότι δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα

