ΓΕΡΜΑΝΙΑ- ΓΑΛΛΙΑ-ΕΛΒΕΤΙΑ
5 ηµέρες
Ζυρίχη, Φράιµπουργκ, Στρασβούργο, Χωριά Αλσατίας, Κολµάρ, Χαιδελβέργη,
Μπάτεν – Μπάτεν.

Αναχωρήσεις:
13 Απριλίου ‘17

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
1η µέρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη Ζυρίχη, τη µεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας και
πρωτεύουσα του καντονιού της Ζυρίχης. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το
Στρασβούργο. Καθ‘ οδών θα επισκεφθούµε το Φράιµπουργκ. Στην πανοραµική περιήγηση στο ιστορικό
κέντρο της πόλης θα δούµε τον εντυπωσιακό Καθεδρικό Ναό της πόλης του 13ου αιώνα,
χαρακτηριστικό δείγµα ρωµανικού και γοτθικού ρυθµού, και το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα. Η
βόλτα θα ολοκληρωθεί από το ∆ηµαρχείο απ’ όπου ξεκινά ένα µοναδικό σύµπλεγµα καναλιών και
στενών πλακόστρωτων οδών µε παραδοσιακά εστιατόρια που φηµίζονται για τις τοπικές λιχουδιές από
κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και µπυραρίες. Αργά το απόγευµα άφιξη και τακτοποίηση στο

ξενοδοχείο µας στο Στρασβούργο. Χρόνος στη διάθεση σας για µία πρώτη γνωριµία µε την πόλη.
∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραµική περιήγηση στην πρωτεύουσα του Ευρωκοινοβουλίου που είναι
κτισµένη στην δυτική όχθη του Ρήνου και διασχίζεται από τον ποταµό Ιλλ. Θα µεταφερθούµε στο
ιστορικό κέντρο της πόλης όπου δεσπόζει ο επιβλητικός Καθεδρικός Ναός µε ύψος 142 µ. που είναι
ένας από τους 6 υψηλότερους στον κόσµο, µε το Αστρονοµικό Ρολόι στο εσωτερικό του. Θα
περιπλανηθούµε στην περιοχή µε τα γραφικά στενά που είναι γνωστή σαν «µικρή Γαλλία» µε τα ξύλινα
σπιτάκια τα αµέτρητα γεφύρια και τα λουλουδιασµένα µπαλκόνια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
απόγευµα ελεύθερο. ∆ιανυκτέρευση.
3η µέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΧΑΙ∆ΕΛΒΕΡΓΗ -ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη όπου θα έχουµε την ευκαιρία να
περπατήσουµε στο πεζοδροµηµένο ιστορικό της κέντρο µε τις πολύβουες πλατείες τις υπαίθριες
αγορές, τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες, όπως των Ιησουϊτών, και του Αγίου Πνεύµατος και κτίρια µε
Μπαρόκ αρχιτεκτονική. Επόµενη επίσκεψη το Μπάντεν – Μπάντεν, που βρίσκεται στον Μέλανα ∆ρυµού
και είναι ένα από τα πιο πολυτελή κέντρα λουτροθεραπείας της Ευρώπης. Επιστροφή αργά το
απόγευµα στο ξενοδοχείο µας στο Στρασβούργο. ∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΚΟΛΜΑΡ - ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ - ΖΥΡΙΧΗ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήµερα η µέρα είναι αφιερωµένη στα πανέµορφα χωριά της Αλσατίας όπως το
Βernai – Ribeauville – Riquewihr – Kaysersberg – Eguisheim και φυσικά το Κολµάρ το στολίδι της
Αλσατίας που βρίσκεται στο δρόµο του κρασιού και φηµίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούµε στο
ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισµένα στις όχθες του ποταµού
Λάουχ. Θα δούµε το ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωµένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και
µικρές πανέµορφες πλατείες µε ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όµορφο
σηµείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες,
αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησµονήσετε να φωτογραφηθείτε µε φόντο την Οικία Πφίστερ
που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και αποτελεί δείγµα γερµανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής.
Αργά το απόγευµα άφιξη στην Ζυρίχη, µεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
5η µέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ

Πρωινό στο ξενοδοχείο. Στην πρωινή πανοραµική περιήγηση θα περάσουµε από την Λεωφόρο
Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι µεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα µοντέρνα
καταστήµατα. Θα δούµε 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 ∆ηµαρχείο, την Όπερα, και το µοντέρνο κτίριο Λε Κουρµουζιέ που
είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια µεταφορά στο αεροδρόµιο της Ζυρίχης και
πτήση επιστροφής.

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•
•
•
•
•

Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα – Ζυρίχη – Αθήνα µε τη Swissair.
Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις
σύµφωνα µε το πρόγραµµα.
∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 4* sup. (Ηοtel Hilton)
Πρωινό µπουφέ καθηµερινά.
Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής.
Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου µας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.
Φ.Π.Α

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ
•
•
•
•

Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων
Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται.
∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων (το άτοµο τη βραδιά: Στρασβούργο 2,5 €).
Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο.

Τιµή κατ άτοµο σε δίκλινο

535€

Τιµή σε µονόκλινο

675€

Παιδικό ( µέχρι 12 ετών)

495€

Φόροι αεροδροµίων

150€

ΠΤΗΣΕΙΣ : Αναχώρηση: LX 1843 Αθήνα – Ζυρίχη 06.30 08.20 || Επιστροφή : LX 1838 Ζυρίχη –
Αθήνα 13.05 16.45
Σηµειώσεις:: Οι παιδικές τιµές είναι για παιδιά µέχρι 12 ετών µε διαµονή στο ίδιο δωµάτιο µε 2
ενήλικες. Οι ξεναγήσεις, εκδροµές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και µπορεί να αλλάξει η σειρά που θα
πραγµατοποιηθούν.

