Πανόραµα Ελβετίας
7 µέρες Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Σταιν αµ Ράιν - Κονστάνζ Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάννη - Γενεύη - Γκρυγιέρ - Βασιλεία Φράιµπουργκ - Εγκισέµ. ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* µε µπουφέ
πρόγευµα καθηµερινά.

Πρόγραµµα (7 µέρες)
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Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Σταιν αµ Ράιν
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την SWISS
INTERNATIONAL για τη Ζυρίχη. Άφιξη και αναχώρηση για τους
καταρράκτες του Ρήνου ένα µεγαλειώδες θέαµα της φύσης που
εντυπωσιάζει τον επισκέπτη καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει µε βοή από
ψηλά και στην βάση σχηµατίζει λίµνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία
του προς τις εκβολές του ποταµού. Τέλος επίσκεψη στο µεσαιωνικό
χωριό Σταιν αµ Ραιν. Ενα µικρό µεσαιωνικό χωριουδάκι πανω στον
Ρήνο, που όσοι το επισκέπτονται θαυµάζουν τα καλοσυντηρηµένα σπίτια
γεµάτα ζωγραφιές. Ένας µικρός πεζόδροµος που θα µαγεψει τον
επισκέπτη του. ∆ίκαια οι Ελβετοί το ονοµάζουν το Ρότεµπουργκ της
Ελβετιας. Επιστροφή στη Ζυρίχη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4*sup
(www.courtyardzurich.com ).
Ζυρίχη …shopping - Κονστάνζ
Μπουφέ πρόγευµα και γνωριµία µε την οικονοµική πρωτεύουσα της
Ελβετίας. Θα έχουµε την ευκαιρία να περπατήσουµε στους κεντρικούς
πεζοδρόµους, την Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, την εκκλησία
Φράουµινστερ µε τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Πύργο του
ρολογιού, τις γέφυρες ολόγυρα στη γαλήνια λίµνη. Το απόγευµα
µπορείτε να συµµετάσχετε ( έξοδα ατοµικά ) στη προαιρετική εκδροµή
στη γειτονική πολη Κωνστάνζ στην Γερµανία, µια πόλη πάνω στην
λίµνη που δεν καταστράφηκε ποτέ. Μπορείτε να περπατήσετε στους
δρόµους της, να κάνετε φτηνά ψώνια, και να φάτε το περίφηµο
γερµανικό κότσι.

Ζυρίχη - Ιντερλάκεν - Βέρνη - Λωζάννη
Πρόγευµα και αναχώρηση για το κοσµοπολίτικο θέρετρο του
Ιντερλάκεν, που είναι χτισµένο στην συµβολή δυο λιµνών µε
ανθοστόλιστα πάρκα, επιβλητικά ξενοδοχεία και ολόγυρα τις πανύψηλες
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βουνοκορφές του Jungfraujof. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη
διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη όπου είναι χτισµένη στη καµπή του
ποταµού Ααρ µε φόντο τις Άλπεις. Θα γνωρίσουµε το κτίριο του
Κοινοβουλίου, τον Πύργο του Ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό
Καθεδρικό Ναό, θα δούµε τις αρκούδες απο όπου η πόλη πήρε το ονοµά
της και Θα περπατήσουµε στα πεζοδροµηµένα τµήµατα µε τα
Μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουµε τη πορεία µας για τη πανέµορφη
Λωζάννη, που είναι χτισµένη αµφιθεατρικά πάνω από την λίµνη
ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. ∆ιαµονή στο επιλεγµένο
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net ) στη καρδιά της
πόλης.
Λωζάννη - Γενεύη
Μετά το πρόγευµα γνωριµία µε τη πόλη που µας φιλοξενεί. Πεζοί, θα
επισκεφτούµε το παλιό κοµµάτι της πόλης µε τους φιδογυριστούς
πεζοδρόµους και τις µικροσκοπικές πλατείες, µέχρι να φτάσουµε στον
Γοτθικό, Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να
παραλείψουµε να δούµε το Ολυµπιακό µουσείο, στο Ουσί, της
Ολυµπιακής επιτροπής που έχει εδώ την έδρα της. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τη Γενεύη. Θα διέλθουµε τα Μέγαρα των ∆ιεθνών
οργανισµών όπως του ΟΗΕ, Ερυθρού Σταυρού, τηλεπικοινωνιών. ∆είτε
το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει µέσα από την λίµνη και εκτοξεύει
το νερό σε ύψος 150 µ. και αποτελεί µαζί µε το πολύχρωµο
λουλουδιασµένο ρολόι, το σύµβολο της πόλης. Περπατήσετε στην παλιά
πόλη µε τα λιθόστρωτα και πλακόστρωτα δροµάκια, τις κουκλίστικες
αντικερί, τα µικροσκοπικά βιβλιοπωλεία και τα πολυάριθµα εστιατόρια
και καφέ όπως το «La Clemence» µε τις φηµισµένες tartines (µπαγκέτες
µε βούτυρο και ζελέ µαρµελάδας). Αργά το απόγευµα επιστροφή στη
Λωζάννη.
Λωζάννη - Γκρυγιέρ - Βασιλεία
Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για τη πατρίδα της γραβιέρας, τη
µικροσκοπική Γκρυγιέρ το γραφικό χωριουδάκι µε το κάστρο του.
Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για τη Βασιλεία που βρίσκεται πάνω
στον ποταµό Ρήνο. Φιλοξένει τα περισσότερα µουσεία πολιτισµού και
έργων τέχνης της χώρας καθώς και τον υπέροχο καθεδρικό ναό
Μύνστερ. Σήµερα η Βασιλεία είναι η ισχυρότερη οικονοµικά πόλη της
Ελβετίας. Μετά το τέλος της περιήγησης τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
COURTYARD by MARRIOTT BASEL 4* (www.marriott.com ).
Βασιλεία - Φράιµπουργκ - Εγκισέµ
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το Φράιµπουργκ την ηλιακή
“πρωτεύουσα της Γερµανίας”,και επι πλέον από τις γνωστότερες &
πλέον φηµισµένες πανεπιστηµιουπόλεις. Εκεί θα περιηγηθούµε
περιπατητικά. Συνεχίζουµε για να περάσουµε στην Γαλλία, και το
γραφικό χωριό Eguisheim στο οποίο οι λέξεις ποτέ δεν µοιάζουν αρκετές
για να περιγράψουν την οµορφιά του. Βρίσκεται «απλωµένο» γύρω από
ένα φρούριο του 8ου αιώνα και έχει αλλάξει ελάχιστα τους τελευταίους
πέντε αιώνες. Το χωριό οχυρώθηκε για πρώτη φορά το 1257 και τον 16ο
αιώνα κατασκευάστηκαν στενά πέτρινα σοκάκια σε κύκλους, δίνοντας
στο Eguisheim έναν µοναδικό χαρακτήρα. Το κλίµα της περιοχής είναι
ιδανικό για αµπελοκαλλιέργεια. Αργά το απόγευµα επιστροφή στη
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Βασιλεία.
Βασιλεία - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Μετά το πρόγευµα αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισµένη
στην άκρη της λίµνης των τεσσάρων καντονιών µε το παλαιό ∆ηµαρχείο,
την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το µνηµείο των Λεόντων
και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για
το αεροδρόµιο της Ζυρίχης για τη πτήση της επιστροφής.

Τιµοκατάλογοι
Ξενοδοχείο: 4* HOTEL (S) IN SWITZERLAND

∆ίκλινο
3ο άτοµο
2-12 ετών
Μονόκλινο

22/07/20 29/07/201 05/08/201 12/08/201 19/08/201 26/08/201 02/09/201
17 εώς
7 εώς
7 εώς
7 εώς
7 εώς
7 εώς
7 εώς
28/07/20 04/08/201 11/08/201 18/08/201 25/08/201 01/09/201 08/09/201
17
7
7
7
7
7
7
€ 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00 € 795.00
€ 615.00 € 615.00

€ 615.00

€ 615.00

€ 615.00

€ 615.00

€ 615.00

€
€ 1045.00 € 1045.00 € 1045.00 € 1045.00 € 1045.00 € 1045.00
1045.00

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ µε SWISS
INTERNATIONAL
Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* ως πρόγραµµα ή
παρόµοια
Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
Μεταφορές, περιηγήσεις & επισκέψεις µε τοπικό κλιµατιζόµενο
πούλµαν
Αρχηγός- συνοδός του γραφείου µας
Ασφάλεια αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75
ετών
Φ.Π.Α.

∆εν περιλαµβάνονται
•

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων € 150, φόροι πόλεων,
Check point - parking 20 ευρώ κατ άτοµο, αχθοφορικά,
φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία - επισκεπτόµενους χώρους,
προαιρετικές εκδροµές κ.λ.π.

