Λίµνες Βόρειας Ιταλίας - Ελβετίας
6 µέρες Μιλάνο - Λίµνη Ματζόρε - Λίµνες Κόµο - Λουγκάνο - Πορτοφίνο Σάντα Μαργαρίτα - Νησιά Μποροµεέ - Λίµνη Ματζόρε - Ανάβαση στο
Αλπικό Ζέρµαττ. ∆ιαµονή στα ξενοδοχεία ZACCHERA HOTELS. Πρωινό
και ένα δείπνο καθηµερινά.

Πρόγραµµα (6 µέρες)
Ηµέρα 1

Ηµέρα 2

Αθήνα - Μιλάνο - Λίµνη Ματζόρε
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και αναχώρηση µε την AEGEAN
AIRLINES για το Μιλάνο την οικονοµική πρωτεύουσα της Ιταλίας και
γνωστό σαν Παγκόσµιο Κέντρο Μόδας . Θα ξεκινήσουµε για την
πανοραµική ξενάγηση της πόλης όπου θα δούµε τον µεγαλύτερο γοτθικό
κτίριο της Ιταλίας το Καθεδρικό Ναό Ντουόµο, την περίφηµη σκεπαστή
στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εµµανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της
Σκάλας του Μιλάνου και το µουσείο του. Ελεύθερος χρόνος και
αναχώρηση για την λίµνη Ματζόρε . Άφιξη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο GRAND HOTEL DINO 4* ή παρόµοιο της αλυσίδας
ZACCHERA HOTELS (www.zacherahotels.com ). ∆είπνο.
Λίµνες Κόµο - Λουγκάνο (Ελβετία)
Πρωινό µπουφέ και γνωριµία µε τη πόλη. Η προκυµαία, το ιδανικότερο

Ηµέρα 3

Ηµέρα 4

Ηµέρα 5

Ηµέρα 6

µέρος για έναν ροµαντικό περίπατο, δίπλα της η Piazza Cavour, η
κεντρική πλατεία µε όµορφα καφέ και εστιατόρια, ο Καθεδρικός Ναός
γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που
ενσωµατώνει, είναι σηµαντικά αξιοθέατα κατά την περιήγηση µας. Πριν
το µεσηµέρι συνεχίζουµε για τα ελβετικά σύνορα για να καταλήξουµε
στο κοσµοπολίτικο Λουγκάνο µε την οµώνυµη λίµνη και τη πόλη που
χτυπά µε ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Το απόγευµα επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας και δείπνο.
Εκδροµή στα µαγευτικά Πορτοφίνο - Σάντα Μαργαρίτα
Πρωινό και αναχώρηση για ένα από τα πανέµορφα παραθεριστικά
κέντρα της περιοχής, το παγκόσµια γνωστό Πόρτο Φίνο που
συγκεντρώνει τους VIP’s και στο µικρό λιµανάκι του βρίσκονται
θαλαµηγοί προσωπικοτήτων του πλούτου και των καλλιτεχνών.
Συνεχίζουµε ανατολικά του Πόρτοφίνο µε το µαργαριτάρι της
Λιγουρίας, τη Σάντα Μαργαρίτα, ένα εξίσου περίφηµο και σηµαντικό
παραθαλάσσιο θέρετρο της ιταλικής Ριβιέρας. Μη διστάσετε να
απολαύσετε την υπέροχη θέα της αψίδας του κόλπου. Το απόγευµα
επιστροφή στο ξενοδοχείο, δείπνο.
Κρουαζιέρα στα Νησιά Μποροµεέ
Μπουφέ πρόγευµα και σήµερα µας δίνεται η δυνατότητα µιας µίνι
κρουαζιέρας µε το πλοιάριο στα κοντινά νησιά Ίζολα Μπέλλα και Ίζολα
Πεσκατόρι. Εκεί θα γνωρίσουµε το πολυτελές παλάτι της οικογένειας
Μποροµέε του 17ου αιώνα µε τους καταπληκτικούς κήπους και την
εξαιρετική θέα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και απόγευµα ελεύθερο.
∆είπνο.
Λίµνη Ματζόρε - Ανάβαση στο Αλπικό Ζέρµαττ (Ελβετία)
Πρωινό µπουφέ και αναχώρηση για την εκδροµή µας στις Ελβετικές
Άλπεις, το Ζέρµαττ . Ακολουθώντας µια πανέµορφη διαδροµή,
ανεβαίνουµε µέχρι το σηµείο που θα επιβιβαστούµε στον οδοντωτό στο
Ζέρµαττ, ένα από τα διασηµότερα κέντρα αλπινισµού. Περιπλανηθείτε
στους µικρούς γραφικούς δρόµους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο γεµάτοι
όµορφες εντυπώσεις από την κουραστική αλλά όµορφη εκδροµή µας.
∆είπνο.
Λίµνη Ματζόρε - Μιλάνο - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερος χρόνος µέχρι τη µεταφορά στο
αεροδρόµιο για τη πτήση της επιστροφής στην Αθήνα.
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Περιλαµβάνονται
•
•
•
•

•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ µε AEGEAN
AIRLINES
Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο GRAND HOTEL DINO 4* ή
παρόµοιο της αλυσίδας ZACCHERA HOTELS
Πρωινό και ένα δείπνο καθηµερινά
Εισιτήριο για τη κρουαζιέρα στα νησιά Μποροµεέ, στο παλάτι, στο
µουσείο και στους κήπους και εισιτήριο για τον οδοντωτό στο
Ζερµάττ
Μεταφορές, περιηγήσεις µε κλιµατιζόµενο πούλµαν ως πρόγραµµα
Συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150, Επιβάρυνση από
Θεσ/νίκη € 70 και από άλλες πόλεις € 140 µε την AEGEAN
(αναλόγως µε τη διαθεσιµότητα) φόροι πόλεων, check point 20€ κατ
άτοµο, είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, εισιτήρια
τρένων και οδοντωτού, καραβιών, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα και
ότι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.

