Γύρος Ελβετίας 6ημ.
Μιλάνο, Λωζάννη, Γενεύη, Βέρνη, Ιντερλάγκεν, Ζυρίχη,
Αλπικό τρένο, Λουκέρνη, Λουγκάνο
Μοναδική αναχώρηση : 05 Αυγούστου 2017

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΩΖΑΝΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη επιβίβαση στο
πούλμαν και αναχώρηση για Λωζάννη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην περιήγηση στην παλιά πόλη θα δούμε
το πάρκο Μον Ρεπό, την Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το μέγαρο Ρουμίν, τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ, τη συνοικία Ουσύ
πάνω στη λίμνη της Γενεύης (Λεμάν), το Ολυμπιακό Μουσείο και το ιστορικό πολυτελές ξενοδοχείο Μπο Ριβάζ. Μεταφορά,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο . Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΩΖΑΝΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» την κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, την πόλη-έδρα
πολλών και μεγάλων διεθνών οργανισμών, στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το

Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο ρολόι, το σπίτι
όπου έζησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής
Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της πόλης και τα πέτρινα κτήρια σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των τραπεζών και
των μεγάλων ασφαλιστικών οίκων θα σας εντυπωσιάσουν. Ελεύθερος χρόνος. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάννη.
Διανυκτέρευση.

3η μέρα: ΛΩΖΑΝΝΗ – ΒΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ – ΖΥΡΙΧΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, χτισμένη στις όχθες του ποταμού Άαρ. Στην
περιήγησή μας στο ιστορικό κέντρο θα δούμε μεταξύ άλλων τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό (15ος-19ος αι.), τον Πύργο του
Ρολογιού με το αστρονομικό ρολόι, το σπίτι που έζησε ο Αϊνστάιν, το Δημαρχείο και το Ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Στην
συνέχεια διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα κάνουμε ένα πέρασμα από το πανέμορφο χωριό του Ιντερλάγκεν,
η πόλη μεταξύ των λιμνών όπως σημαίνει το όνομα του, στην καρδιά των Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα
περπατήσουμε στη λεωφόρο Χόχεβεκ, την οδική ραχοκοκαλιά της πόλης, με πλήθος ξενοδοχείων, εστιατορίων, καφέ, μπαρ και
καταστημάτων με ελβετικά σουβενίρ (ρολόγια, σουγιάδες και σοκολάτες). Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ ( ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου
φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.822 μ. με γραφικά σαλέ, πεντάστερα ξενοδοχεία για
χειμερινές διακοπές υψηλών προδιαγραφών και καταστήματα των διασημότερων οίκων ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και
ωρολογοποιίας. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου θα πάρουμε το Αλπικό Τρένο Εxpress με
κατεύθυνση το ονομαστό τουριστικό θέρετρο. Η διαδρομή, δυόμισι ώρες περίπου, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες θα
σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το αλπικό τοπίο. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός, την ψηλότερη πόλη
στην Ευρώπη, που φιλοξενεί το Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ κι ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα. Αργά το
απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση μέσω μιας πανέμορφης διαδρομής όπου θα καταλήξουμε στη κουκλίστικη Λουκέρνη, μία
από τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας με την παλιά, ξύλινη, σκεπαστή γέφυρα Κάπελμπρυκε (14ος αι.). Περιπλανηθείτε
στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών, και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί
σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στην πρώτη
Ελβετική πόλη, το Λουγκάνο. Πάνω στην ομώνυμη λίμνη η πόλη χτυπά με την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Μικρή περιήγηση
και βόλτα στην παραλία της λίμνης. Αναχώρηση για το Μιλάνο , τακτοποίηση τα δωμάτια . Διανυκτέρευση

6η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ(ξενάγηση) - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, που χτίστηκε τον 15ο αιώνα, πάνω
στα ερείπια ενός οχυρωματικού κτιρίου, από των Φραγκίσκο Α΄ Σφόρτσα, Δούκα του Μιλάνου, που κατά την διάρκεια του
16ου και 17ου αιώνα ήταν ένα από τα μεγαλύτερα φρούρια στην Ευρώπη. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην Πιάτσα ντελ
Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό καθεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο
εντυπωσιακός Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι η έδρα του αρχιεπίσκοπου της πόλης και θεωρείται ένας
από τους σημαντικότερους Καθεδρικούς Ναός παγκοσμίως. Χρειάστηκαν 5 αιώνες για να ολοκληρωθεί η κατασκευή του και
ος
σήμερα είναι ο 5 μεγαλύτερος Καθεδρικός Ναός στον κόσμο. Θα επισκεφθούμε την Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που
πήρε το όνομα της από τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας. Το κτίριο αποτελείται από δύο γυάλινες θολωτές στοές και
συνδέει τις πλατείες Πιάτσα ντελ Ντουόμο με την Πιάτσα ντελα Σκάλα. Η Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του Μιλάνου,
είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια
θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Νωρίς το απόγευμα μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Χρόνος ελεύθερος για
shopping. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση επιστροφής. .

Τιμές κατ’ άτομο :

€ 675 τιμή κατ’ άτομο
€ 895 τιμή μονοκλινου
€ 645 παιδική τιμή ( 04-12 σε τρίκλινο με δύο ενήλικες )
Πτήσεις (απευθείας πτήσεις από/προς Ηράκλειο)
Αναχώρηση : AZ Ηράκλειο – Μιλάνο 13.10 - 15.00
Επιστροφή : AZ Μιλάνο – Ηράκλειο 16.10 - 19.55
Περιλαμβάνονται:









Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Ηράκλειο – Μιλάνο - Ηράκλειο με την Alitalia.
Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* & 5*. (Hotel Renaissance Zurich 5****, Hotel De la Paix 4****lux Holiday Inn
Milano) ή παρόμοια.
Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
o
o
o
o

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. (150,00€ )
Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και όπου αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο, Είσοδοι
σε Μουσεία,
Checkpoint (15€).
Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων, το άτομο τη βραδιά: Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,5
ελβετικά φράγκα, και Μιλάνο 4,00€).

