ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
με Νεσατέλ, Λιχτενστάιν και το "Διαμάντι των Γαλλικών Άλπεων", Ανσί
Βασιλεία, Νεσατέλ, Γενεύη, Λωζάνη, Γύρος της Λίμνης Λεμάν, Κάστρο Σιγιόν, Μοντρέ, Εβιάν, Ανεσί, Γκρυγιέρ,
Ιντερλάκεν, Βέρνη, Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Νταβός - Χουρ, Λουκέρνη

1η μέρα: Αθήνα - Βασιλεία, Περιήγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για την Βασιλεία, που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με
Γερμανία και Γαλλία, στις όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος την χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη
Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί
τα περισσότερα μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη θα δούμε τον
υπέροχο Καθεδρικό ναό Μύνστερ, την Markplatz, το Δημαρχείο και το "γόνατο του Ρήνου", καθώς εδώ ο ποταμός
στρίβει προς τον βορρά. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT BASEL 4* (www.marriott.com).
Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Βασιλεία - Νεσατέλ - Γενεύη - Λωζάνη, Ξενάγηση
Πρωινή αναχώρηση για την Νεσατέλ (Neuchâtel), που βρίσκεται βορειοδυτική όχθη της ομώνυμης λίμνης - μια από
τις μεγαλύτερες της Ελβετίας και η μεγαλύτερη όσων βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στη χώρα. Άφιξη και περιήγηση
στην πόλη με το πανέμορφο κάστρο της. Συνεχίζουμε για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών
Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από τη
λίμνη και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Μετά την σύντομη
παραμονή μας αναχωρούμε για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάνη, που είναι χτισμένη αμφιθεατρικά πάνω
από την λίμνη, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της πόλης με τους
φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό του
12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί*. Τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net) στην καρδιά της πόλης. Διανυκτέρευση.
3η μέρα: Λωζάνη - Γύρος της Λίμνης Λεμάν - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ - Εβιάν - Ανσί (Γαλλία) - Λωζάνη
Μια πραγματικά συναρπαστική μέρα μας περιμένει σήμερα. Πρώτος μας σταθμός θα είναι στο κάστρο του Σιγιόν - το
κάστρο του πρίγκιπα Έρικ στην ταινία "Η Μικρή Γοργόνα", που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία στις ακτές της
λίμνης Λεμάν. Μετά την 15λεπτη στάση μας για εξαιρετικές φωτογραφίες του κάστρου με φόντο τη λίμνη και τα γύρω
βουνά, αναχωρούμε για μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. Στη συνέχεια θα
εισέλθουμε σε Γαλλικό έδαφος και θα επισκεφθούμε την παγκοσμίως γνωστή λουτρόπολη Εβιάν, λόγω του
ομώνυμου εμφιαλωμένου νερού. Συνεχίζουμε για μια από τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της Γαλλίας,
το "διαμάντι των γαλλικών Άλπεων", την άγνωστη στο ευρύ κοινό, αλλά μαγευτική πόλη Ανσί (Annecy). Η παλιά
συνοικία του Ανσί είναι ένα απίστευτα όμορφο μέρος, με τα κανάλια να την διασχίζουν από τη μία άκρη ως την άλλη,
δικαιώνοντας πλήρως τον χαρακτηρισμό της ως "Βενετία των Άλπεων". Θα προσπαθήσουμε να παραμείνουμε όσο το
δυνατόν περισσότερο σε αυτήν την πόλη, που δεν θα θέλετε να την αποχωριστείτε. Με την επιστροφή μας στη
Λωζάνη, ολοκληρώνουμε τον ημερήσιο γύρο της λίμνης Λεμάν - και μαζί του, μια συναρπαστική ταξιδιωτική εμπειρία!
4η μέρα: Λωζάνη - Γκρυγιέρ - Βέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την μικροσκοπική γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, πατρίδα του ομώνυμου
αγελαδινού τυριού. Μετά τη βόλτα μας, θα συνεχίζουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που
είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο,
τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα
μεσαιωνικά κτίρια. Σειρά έχει στη συνέχεια το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, που
βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο

ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). Συνεχίζουμε για την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, την Ζυρίχη.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT ZURICH NORD 4* (www.courtyardzurich.com).
Διανυκτέρευση.
5η μέρα: Ζυρίχη, Ξενάγηση - Καταρράκτες Ρήνου
Κατά τη σημερινή μας ξενάγηση θα δούμε την παγκοσμίως γνωστή λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία
Φράουμυνστερ με τα βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, τον πύργο του Ρολογιού και άλλα αξιοθέατα και θα
περπατήσουμε στους πεζοδρόμους της παλαιάς πόλης. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για τους Καταρράκτες του
Ρήνου, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή
από ψηλά και στη βάση σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές του. Επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
6η μέρα: Ζυρίχη - Βαντούζ (Λιχτενστάιν) - Νταβός - Χουρ - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για το Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου κράτους
στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν
διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική γλώσσα
(γερμανόφωνη χώρα). Μετά την περιήγησή μας στην πόλη θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο Νταβός, ένα από
τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας και διάσημο λόγω του ετήσιου Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ.
Μια ακόμα παράκαμψη της διαδρομής μας θα μας φέρει στην παλαιότερη πόλη της Ελβετίας, την Χουρ. Επιστροφή
στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Αθήνα
Μια ακόμα κουκλίστικη πόλη μας περιμένει σήμερα, η Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των
τεσσάρων καντονιών. Εκεί θα δούμε το παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο
του Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Μεταφορά στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση για την Αθήνα.
Σημειώσεις:
*Σε περίπτωση που δεν προλάβουμε να δούμε το μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί την 2η μέρα, η
επίσκεψη αυτή θα γίνει την 4η μέρα, πριν την αναχώρηση για Γκρυγιέρ.
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι.
Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας

ΑΝΑΧ.: 23,30 Ιουλίου, 6,13,20,27 Αυγούστου, 3 Σεπτέμβριου

7 μέρες

Τιμή Κατά άτομο
Δίκλινο
3ο άτομο έως 12 ετών
Μονόκλινο

895
695
1145

Φόροι αεροδρομίου, επίναυλοι καυσίμων: 155 €
Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)

Περιλαμβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ, ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIIRLINES
• Έξι διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα ή παρόμοια
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά
• Μεταφορές, περιηγήσεις, επισκέψεις με τοπικό κλιματιζόμενο πούλμαν
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.
Δεν περιλαμβάνονται:
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, φόροι πόλεων, check point, parking 20€/άτομο, αχθοφορικά,
φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία και επισκεπτόμενους χώρους, προαιρετικές εκδρομές κλπ.

