ΖΥΡΙΧΗ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
MARRIOTT

Σαιν Μόριτζ - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη - Βέρνη - Καταρράκτες Ρήνου

SWISSOTEL ZURICH

1η µέρα: Αθήνα – Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την AEGEAN για τη Ζυρίχη. Άφιξη και και αναχώρηση για τους
φαντασµαγορικούς 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 αναχώρηση για τη Ζυρίχη όπου θα έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε στους κεντρικούς πεζοδρόµους, την περίφηµη Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, να δούµε την
Φραουµύνστερ µε τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον καθεδρικό ναό, τον Πύργο του Ρολογιού, τις γέφυρες του
ποταµού Λίµατ. Στη συνέχεια µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup
(www.courtyardzurich.com ).
2η µέρα: 5στις λίµνες του Ιντερλάκεν & την όµορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το υπέροχο Ιντερλάκεν όπου είναι κτισµένο στη συµβολή δύο λιµνών, και µε
εξαιρετική θέα στις χιονισµένες βουνοκορφές των Ελβετικών Άλπεων. Ολοκληρώνουµε την εξόρµηση µας µε τη
διοικητική πρωτεύουσα Βέρνη,” την πόλη των κρηνών” όπου θα γνωρίσουµε το κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Πύργο
του Ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, και θα περπατήσουµε στα πεζοδροµηµένα τµήµατα µε τα
Μεσαιωνικά κτίρια. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
3η µέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για τη κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισµένη στην άκρη της λίµνης των τεσσάρων
καντονιών και θα περιηγηθούµε στο καλοδιατηρηµένο µεσαιωνικό της κέντρο µε το παλαιό ∆ηµαρχείο, την
χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το µνηµείο του λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Επιστροφή στη
Ζυρίχη και ελεύθερος χρόνος
4η µέρα: Με το αλπικό τρένο στο Σαίν Μόριτζ!!!!
Μπουφέ πρόγευµα και πρωινή αναχώρηση για την γραφική Κούρ. Εδώ µας περιµένει το Αλπικό τρένο της
RHAETIAN Railways (έξοδα ατοµικά) για την ανάβασή µας, µέσα από µια µαγευτική διαδροµή διασχίζοντας το
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν µε δάση και λίµνες, στο St Moritz, το πιο διάσηµο και αριστοκρατικό
θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στα µικρά πλακόστρωτα στενάκια µε τα κουκλίστικα σαλέ και τη µοναδική
ατµόσφαιρα δίπλα στη γραφική λίµνη St. Moritzsee. Mη ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Κούρ, µε
άµεση επιβίβαση στο πούλµαν και επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η µέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και αναχώρηση για το αεροδρόµιο της Ζυρίχης και πτήση για Αθήνα.

Σηµείωση: H σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει ροή χωρίς καµία παράλειψη. Για όσους επιθυµούν κράτηση
από/προς Σαιν Μόριτς µε το τρένο RHAETIAN RAILWAYS, επιβάρυνση 80 € περίπου (κράτηση από Αθήναπληρωµή στη Ζυρίχη). Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό .
ΑΝΑΧ. 15 Φεβρουαρίου 5 µέρες
Τιµή κατ’ άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ. έως 12 ετών
Μονόκλινο

495
425
695

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων € 150.
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ µε την AEGEAN
• Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup
• Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις µε τοπικό, κλιµατιζόµενο πούλµαν
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου µας στη Ζυρίχη
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων , πόλεων, check point - parking (20€ κατ’
άτοµο) αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, είσοδοι σε µουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδροµές κ.λπ. που δεν αναφέρονται
στα πιο πάνω περιλαµβανόµενα.

