Φθινόπωρο 2017

ΕΛΒΕΤΙΑ~ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ~ΒΕΝΕΤΙΑ
απευθείας από Ηράκλειο!!!
8 Νοεµβρίου, 8 ηµέρες

1η Ημέρα:
ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΖΥΡΙΧΗ (ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο και μεταφορά
στην παλιά πόλη για την περιήγηση. Θα δούμε τον Καθεδρικό και την εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το
πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου. Η Μπανχόφστρασε,
λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Εν συνεχεία
μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
2η Ημέρα:
ΓΕΝΕΥΗ – ΛΩΖΑΝΝΗ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ)
Μετά το πρωινό έχετε την ευκαιρία να ακολουθήσετε προαιρετικά, την εκδρομή μας σε Γενεύη και Λωζάννη. Πρώτη
μας επίσκεψη στην πόλη της Γενεύης. Κατά την περιήγηση θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών με το μεγαλύτερο
συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού και την παλιά πόλη με το μεγάλο Ρολόι που
φτιάχτηκε το 1955. Θα δούμε ακόμη το ψηλότερο σιντριβάνι του οποίου ο Πίδακας φτάνει τα 140 μέτρα ύψος, καθώς
επίσης το Δημαρχείο όπου γράφτηκε η Πρώτη Συνθήκη της Γενεύης αλλά και τον καθεδρικό ναό του Αγ. Πέτρου,
κτισμένος τον 13ο αιώνα. Συνεχίζουμε για τη την πανέμορφη Λωζάννη, κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη
Λεμάν, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Θα επισκεφθούμε το παλιό κομμάτι της πόλης με τις μικροσκοπικές
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πλατείες. Θα δούμε την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, τον Καθεδρικό Ναό και θα περπατήσουμε στα
πανέμορφα εμπορικά κέντρα. Χρόνος ελεύθερος για βόλτα. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
ΖΥΡΙΧΗ – ΒΕΝΕΤΙΑ (ΜΕΣΤΡΕ)
3η Ημέρα:
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για Βενετία. Μετά από ενδιάμεσες στάσεις για ξεκούραση κλπ, άφιξη στο
ξενοδοχείο μας, στην περιοχή Μέστρε. Τακτοποίηση στα δωμάτια. Διανυκτέρευση.
4η Ημέρα:
ΒΕΝΕΤΙΑ
Πρόγευμα και η σημερινή ημέρα είναι αφιερωμένη στη Βενετία. Θα μεταφερθούμε με ιδιωτικό βαπορέττο στην πόλη
με τα 118 νησάκια, τα 160 κανάλια και τις 400 γέφυρες, πατρίδα του Καζανόβα και του ταξιδευτή Μάρκο Πόλο, η
ίδρυση της οποίας χρονολογείται, σύμφωνα με την παράδοση, στον 5ο αιώνα. Η γέφυρα των Στεναγμών, ο Πύργος
του Ρολογιού, η Βασιλική του Αγίου Μάρκου και η πλατεία με το Παλάτι των Δόγηδων, σε βενετογοτθικό ρυθμό
όπου στεγάζονται έργα Ιταλών ζωγράφων, θα σας ενθουσιάσουν. Στον ελεύθερο χρόνο σας επισκεφτείτε την
ορθόδοξη εκκλησία του Αγ. Γεωργίου, δείτε την ενδιαφέρουσα συλλογή βυζαντινών εικόνων και το Ινστιτούτο
Βυζαντινών Σπουδών. Κάντε ακόμα μια ονειρεμένη βόλτα με γόνδολα και φωτογραφηθείτε στην ονομαστή γέφυρα
Ριάλτο με τα μικρά μαγαζάκια και την εντυπωσιακή θέα προς το Γκραν Κανάλε. Στους στενούς δρόμους της πόλης
υπάρχουν πολλά καταστήματα με όμορφες βιτρίνες, όπου θα βρείτε διακοσμητικά από γυαλί, δαντέλες, κοσμήματα
υψηλής ποιότητας, ρούχα και δερμάτινα προϊόντα, αντίκες, κεραμικά και αντίγραφα θεατρικών μασκών του
μεσαίωνα. ……Μόνο στη Βενετία μπορείτε να ζήσετε τη μοναδική εμπειρία να διασχίζετε τους δρόμους μιας ολόκληρης
πόλης χωρίς να σας ενοχλήσει ούτε ένα αυτοκίνητο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
ΒΕΝΕΤΙΑ – ΒΕΡΟΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΚΟΜΟ
5η Ημέρα:
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και στη συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη των αιώνιων εραστών του Σαίξπηρ τη Βερόνα,
όπου στην περιήγησή μας θα δούμε το ιστορικό κέντρο, τη Ρωμαϊκή Αρένα και το αρχοντικό των Καπουλέτων, με το
θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας. Συνεχίζουμε για το Μιλάνο. Κατά την περιήγηση θα δούμε το απόλυτο κόσμημα της
πόλης το Duomo και το ενδιαφέρον Palazzo Reale. Στην πλατεία Mercanti θα φωτογραφήσουμε τα επιβλητικά μέγαρα
και στη συνέχεια θα περάσουμε από τη γκαλερί Vittorio Emannuelle, η οποία ενώνει την πλατεία του Duomo με την
πλατεία της Σκάλας – το περίφημο λυρικό θέατρο. Αναχώρηση για το ξενοδοχείο μας στην περιοχή Κόμο.
Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.
ΚΟΜΟ
6η Ημέρα:
Πρωινό και σήμερα θα γνωρίσουμε το πανέμορφο, κοσμοπολίτικο Κόμο, που βρίσκεται στις όχθες της ομώνυμης
λίμνης, μιας από τις ομορφότερες στην Ευρώπη και η τρίτη μεγαλύτερη στην Ιταλία. Αγαπημένος προορισμός
διάσημων προσωπικοτήτων ήδη από τον 19ο αιώνα, όταν ευρωπαίοι συγγραφείς και καλλιτέχνες "ανακάλυψαν" και
αγάπησαν τον τόπο που τους παρείχε έμπνευση με την απαράμιλλη ομορφιά του. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό
κέντρο της πόλης με τα στενά πλακόστρωτα δρομάκια, θα δούμε τον καθεδρικό ναό που ενσωματώνει πολλές και
διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες, τη βασιλική Sant Abbondio, την κεντρική πλατεία με τα όμορφα καφέ και
εστιατόρια, το Δημαρχείο κ.ά. και φυσικά θα περπατήσουμε στις όχθες της λίμνης για να απολαύσουμε το υπέροχο
τοπίο που την περιβάλει. Οι όχθες της είναι κατάσπαρτες με πολυτελείς βίλες, κήπους με πλούσια βλάστηση και
ειδυλλιακά χωριά, ενώ η ενδοχώρα της είναι ένα μωσαϊκό από δασώδεις λόφους και βραχώδη βουνά.
7η Ημέρα:
ΚΟΜΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ
Αναχώρηση από το ξενοδοχείο για επιστροφή στην Ελβετία. Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε τη 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, τα οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Άφιξη στο ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη.
8η ΗΜΕΡΑ:
ΖΥΡΙΧΗ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.
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Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΚΔΡΟΜΩΝ/ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΦΑΙΡΕΘΕΙ ΤΙΠΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στην τιμή περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΖΥΡΙΧΗ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ με τη SWISS.
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων.
 Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό
πρόγραμμα.
 Τρεις (3) διαν/σεις στη Ζυρίχη, δύο (2) διαν/σεις στη Βενετία και δύο (2) διαν/σεις στο Κόμο.
 Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο.
 Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία.
 Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος).
 Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης.
 Φ.Π.Α.







Δεν περιλαμβάνονται:
Τα εισιτήρια των βαπορέττων στη Βενετία.
Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (εάν ζητηθεί τον πληρώνετε απευθείας στα ξενοδοχεία).
Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους.
Γεύματα, ροφήματα, ποτά.
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.
Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό.

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΓΕΝΕΥΗ-ΛΩΖΑΝΝΗ (για ελάχιστη συμμετοχή 20 ατόμων): 45€
ΠΤΗΣΕΙΣ SWISS
08/11 ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΖΥΡΙΧΗ
15/11 ΖΥΡΙΧΗ-ΖΥΡΙΧΗ
ΑΝΑΧ.

8/11

Οι τιμές είναι κατ’ άτομο

LX 8349
LX 8348
ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ

3* & 4*

12.40-14.40
08.00-11.50
∆ΙΑΤΡΟΦ
Η

2-ΚΛΙΝΟ
3-ΚΛΙΝΟ

1-ΚΛΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ
ΑΕΡΟ∆ΡΟΜΙΩΝ

Πρωινό

790€

+225€

Περιλαµβάνονται

