ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Αναχωρήσεις :

23 – 27 Δεκεμβρίου
5 μέρες
27 Δεκεμβρίου – 01 Ιανουαρίου 6 μέρες

1η μέρα: ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το Μιλάνο. Άφιξη επιβίβαση
στο πούλμαν και αναχώρηση για την Ελβετία. Υπέροχα τοπία μας οδηγούν στο Λουγκάνο, στην πόλη που χτυπά με
την ακρίβεια ελβετικού ρολογιού και είναι χτισμένη επάνω στην ομώνυμη λίμνη. Η ομορφιά της δεν οφείλεται
μόνο στη φύση, αλλά κυρίως στους κατοίκους της, που έχουν φροντίσει να τη διατηρούν τόσο παραδοσιακή όσο
και σύγχρονη. Σύντομη περιήγηση και βόλτα στην παραλία της λίμνης. Στη συνέχεια της σημερινής μας διαδρομής
η κουκλίστικη Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα
δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή
μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο,
το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Αργά το
απόγευμα άφιξη στη Ζυρίχη, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ προαιρετικό)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη
εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια
διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό
κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση ώρες
περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική ομορφιά.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΛΩΖΑΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα διασχίζουμε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική
Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο
κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική
ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύουσα της
Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Ααρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα
δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του
Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Αναχώρηση για τη Λοζάνη, χτισμένη στις
όχθες της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα,
τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
μας. Διανυκτέρευση.
4η μέρα: ΛΩΖΑΝΗ -ΓΕΝΕΥΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των διπλωματών αλλά και τη πόλη των πάρκων όπως συχνά
αποκαλείτε. Είναι μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Η ιδιαίτερη
γοητεία της Γενεύης συνίσταται στην ελβετική οργάνωση, στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την εκλεκτή κουζίνα
της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η Γενεύη είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο
πυκνοκατοικημένη πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεωρείται σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας
πολυάριθμων διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας του Οργανισμού Ηνωμένων
Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της Γενεύης είναι προσανατολισμένη στις υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν πολλές
σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό κέντρο εμπορίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας .
Διανυκτέρευση.
5η μέρα : ΛΩΖΑΝΗ – ΜΟΝΤΡΕ – ΒΕΒΕ - ΜΙΛΑΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο . Αναχώρηση για το Μοντρέ χτισμένο στις όχθες της λίμνης της Γενεύης στα νοτιοδυτικά
της Ελβετικής επικράτειας και θεωρείται μία από τις πιο όμορφες Ελβετικές πόλεις. Το σημαντικότερο αξιοθέατό
της αποτελεί ο πύργος του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα βραχονήσι μέσα στη λίμνη. Επόμενη επίσκεψη το
κοσμοπολίτικο Βεβέ που βρίσκεται στην βόρεια όχθη της λίμνης της Γενεύης. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που
θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνου για την πτήση της επιστροφής μας.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο

695€

Διαφορά μονόκλινου 200 €
Επιβάρυνση για την αναχώρηση της πρωτοχρονιάς + 30 € με μία επιπλέον διανυκτέρευση στο Μιλάνο Hotel
Holiday Inn North Zara.
Τιμή 1ου παιδιού μέχρι 12 ετών έκπτωση 100€ όταν μοιράζεται το δωμάτιο των γονέων

Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικό εισιτήριο Ηράκλειο – Μιλάνο – Ηράκλειο με την Aegean.
• Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το
πρόγραμμα.
• Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* Sup. (Ηotel Courtyard by Marriott Zürich Nord, Hotel De la Paix
Lausanne).
• Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
• Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
• Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
• Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
• Χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και αποσκευή μέχρι 23 κιλά κατ΄άτομο.
Δεν περιλαμβάνονται:
• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
• Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) το άτομο.
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα, Μιλάνο 5€).
• Check Point 15€.
• Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.
• Φόροι αεροδρομίων 120€
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ΠΤΗΣΕΙΣ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ απευθείας από Ηράκλειο:
23/12/17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ Α3 4280 08:00 - 09:45
27/12/17 ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ A3 4281 20:00 – 23:30
ΠΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΧΡΟΝΙΑΣ απευθείας από Ηράκλειο , επιστροφή με Α3 μέσω Αθήνας:
27/12/17 A3 4280 Ηράκλειο –Mιλάνο 17:30 - 19:15
01/01/18 A3 665 Mιλάνο – Αθήνα
17:10 - 20:40
01/01/18 A3 328 Αθήνα – Ηράκλειο
22:00 - 22:50

Σημειώσεις :
Στις 27 Δεκεμβρίου το πρόγραμμα θα είναι 6ήμερο, με μία επιπλέον διανυκτέρευση στο Μιλάνο.
Ξεναγήσεις και εκδρομές, ενδέχεται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ θα οργανώσουμε για όλες τις εκδρομές και θα ενημερωθείτε

Early booking έως 23/10 έκπτωση 150€ το ζευγάρι
Early booking έως 23/11 έκπτωση 90€ το ζευγάρι

