Βέρνη

Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει! Το
μοναδικό αλπικό τοπίο, οι λίμνες
που ανταγωνίζονται η μία την άλλη
σε γραφικότητα, οι κοσμοπολίτικες
πόλεις
με
τις
παραμυθένιες
μεσαιωνικές γωνιές, οι καταπράσινοι
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά
κρασιά, το αλπικό τρένο που
αποτελεί εμπειρία, οι θερμές πηγές
για στιγμές χαλάρωσης και φυσικά
η γαστρονομία που ξεπερνάει κατά
πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα»
αποτελούν τα χαρακτηριστικά που
θα θυμάστε για πάντα!

5 ημέρες

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται
στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα
της Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός
ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα
υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται
στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Tελειώνοντας, μετάβαση και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας προτείνουμε να πιείτε ένα
κοκτέηλ στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, με αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους τοίχους του.

2η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ κτίρια. Θα
δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω στα σύνορα με
τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, όπου κυριαρχεί ο
Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Μετά το πρόγευμα , αναχωρούμε για το γραφικό Κούρ για να πάρουμε το Αλπικό τρένο (το εισιτήριο δεν περιλαμβάνεται), το οποίο μέσα από μια μαγευτική
διαδρομή θα μας οδηγήσει στο χειμερινό θέρετρο των VIP’s, το περίφημο Σαίν Μόριτζ, σε μια πανέμορφη τοποθεσία, κτισμένο στα 1580 μέτρα. Αποτελεί
το δεύτερο «σπίτι» των πλουσίων και των διασημοτήτων και προσφέρει ένα από τα μεγαλύτερα και καλύτερα χιονοδρομικά κέντρα στον κόσμο. Γραφικά
σαλέ πολυτελή ξενοδοχεία αλλά και ζεστή σοκολάτα μας περιμένουν να απολαύσουμε. Επόμενος μας σταθμός το κοσμοπολίτικο Νταβός φημισμένο για
τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον ακριβό χειμερινό τουρισμό . Με τις μοναδικές αυτές εικόνες παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής για την
Ζυρίχη

Λίμνη Κωστάντσα

HILTON ZURICH 4* plus

Ζυρίχη

Το ξενοδοχείο της γνωστής αλυσίδας βρίσκεται σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, μόλις
5 λεπτά από το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και μόλις 15 λεπτά από το κέντρο της πόλης,
προσφέροντας όλες τις σύγχρονες ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή. Όλοι οι χώροι
του ξενοδοχείου διαθέτουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ. Διαθέτει γυμναστήριο,
spa center, σάουνα, εστιατόριο με διεθνή κουζίνα και ελβετικές σπεσιαλιτέ και lobby
bar. Tα κλιματιζόμενα δωμάτια του είναι ευρύχωρα και εξοπλισμένα με καλωδιακή
τηλεόραση, minibar, mp3 player και παρέχουν δωρεάν πρόσβαση στο ίντερνετ.
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Λουκέρνη

4η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Μετά το πρόγευμα αναχωρούμε για την κουκλίστικη Λουκέρνη. Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, όπου θα
δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά
του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια
παραμυθένια χροιά. Συνεχίζοντας και μέσω μιας πανέμορφης ορεινής διαδρομής φθάνουμε στο Ιντερλάγκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε και
Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της, φθάνουμε στη ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις, αποτελεί το διοικητικό κέντρο της Ελβετίας. Με τους πλακόστρωτους δρόμους, τα σπίτια με τις κόκκινες στέγες και τις
γραφικές προσόψεις, η παλιά πόλη της Βέρνης είναι το καλύτερο διατηρημένο ιστορικό κέντρο στην Ελβετία. Θα δούμε το καθεδρικό ναό και το περίφημο
Πύργο του Ρολογιού. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τον τελευταίο σταθμό της σημερινής εκδρομής μας, τη Βασιλεία που βρίσκεται στα σύνορα Γαλλίας
και Γερμανίας. Η πόλη διασχίζεται από τον ποταμό Ρήνο, ο οποίος πρακτικά τη χωρίζει στα δύο, την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Kleinbasel (Μικρή
Βασιλεία). Το χαρακτηριστικό αυτής της πόλης είναι τα πολλά μουσεία της, τα οποία αξιολογούνται από τους φιλότεχνους ως πρώτης τάξης μουσεία.
Μάλιστα πολλοί λένε ότι η Βασιλεία είναι η ιδανική πόλη για να ξεκουράσεις τις φωνητικές σου χορδές διότι όλη μέρα μπορείς να μπαινοβγαίνεις σιωπηλός
στα μουσεία της και να θαυμάζεις ό,τι είδους τέχνη ονειρεύεσαι! Είναι επίσης σημαντική πανεπιστημιούπολη και πόλη των φαρμάκων, επειδή έχει κολοσσούς
φαρμακοβιομηχανίες. Στη βόλτα μας στην τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, η οποία διαθέτει μεγάλο εμπορικό λιμάνι, θα θαυμάσουμε τον υπέροχο
καθεδρικό ναό Μούνστερ, που έχει κτιστεί από κόκκινο ψαμμίτη και έχει οροφή με πολύχρωμα κεραμίδια. Θα δούμε το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz,
θα περπατήσουμε στους πλακόστρωτους πεζόδρομους, τις γραφικές πλατείες και στην υπαίθρια αγορά. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Νωρίς το βράδυ
επιστροφή στη Ζυρίχη.

5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για τα ψώνια στον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»),
τα κεντρικά γραφεία των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του κινηματογράφου. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε
να ανεβείτε στο βουνό Uetliberg για την πιο όμορφη θέα της περιοχής. Μη λησμονήσετε στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία
φημίζεται για την παραγωγή τους. Στη συνέχεια μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής.

Στην αναχώρηση 26/12 η 4η ημέρα του προγράμματος πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα και η πτήση επιστροφής γίνεται απευθείας από Βασιλεία.
Αλπικό τρένο

St. Moritz

GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ
Ημέρες

Αναχ.

Σελ. 08

ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΕΙΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

CONTI 4*

469

245

619

DORINT 4*

489

245

639

HILTON 4* plus

515

245

655

CONTI 4*

435

225

626

Αερ. Εταιρία

ASTRA AIRLNES
5

22/12

ΘΕΣ-ΖΥΡΙΧΗ 07.45 - 09.15
ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ 14.00 - 17.30

ASTRA AIRLNES
5

26/12

DORINT 4*

465

225

649

HILTON 4* plus

489

225

665

ΘΕΣ - ΖΥΡΙΧΗ 11.00 - 1240
ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΘΕΣ 22.50 - 02.35

Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι 145ε
Στις πτήσεις περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο & μια αποσκευή έως 15kg ανά άτομο
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών - ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 75ευρω ανά άτομο.
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά.

Στις εκδρομές περιλαμβάνονται:
Αεροπορικές εκδρομές:

Περιλαμβάνονται: 1. Αεροπορικά εισιτήρια με επιστροφή, 2. Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας, 3. Διατροφή σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο,
4. Ξεναγήσεις - περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα, 5. Έμπειρο αρχηγό συνοδό του γραφείου, 6. Ασφάλεια αστικής ευθύνης / Επαγγελματικής ευθύνης
Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίου, είσοδοι μουσείων & θεαμάτων, βαπορέτα - πλοιάρια, δημοτικοί φόροι πόλεων (όπου υπάρχουν)
και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ - PARKING ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
4ΗΜ - 12ε 5ΗΜ - 14ε 6ΗΜ - 16ε
7ΗΜ - 20ε 8ΗΜ - 23ε 9ΗΜ - 28ε

Το πάρκινκ βρίσκεται δίπλα από το αεροδρόμιο «Μακεδονία» και υπάρχει
δωρεάν μεταφορά προς/από την είσοδο των αναχωρήσεων/αφίξεων.
Είναι φυλασσόμενο 24ώρες και προσφέρει επισκευή μικροβλαβών λόγω
ακινησίας (π.χ. μπαταρία) έτσι ώστε να είναι σε θέση το όχημά σας να
φύγει άμεσα.

Σ Η Μ Ε Ι Ω Σ Ε Ι Σ
1. Οι τιμές σε δίκλινο αφορούν ενήλικα και είναι κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο. Οι τιμές για το παιδί αναφέρονται σε διαμονή παιδιού 2-12ετών (εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά) σε δίκλινο δωμάτιο γονέων. Επιβάρυνση μονοκλίνου 35% στην τιμή ενήλικα σε δίκλινο, εκτός αν αναγράφεται διαφορετικά. Βρέφος εως 2ετών ταξιδευει ως infant
και πληρώνει 10% της αξίας της εκδρομής.Περιλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 2. Στις αεροπορικές εκδρομές στη στήλη «φόροι» αναγράφονται οι φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι
καυσίμου, οι οποίοι δεν περιλαμβάνονται στην τιμή. Προσοχή στα ταξίδια με Ryanair /WizzAir/ Easy Jet στις σημειώσεις που αναφέρονται στις χειραποσκευές αποσκευές.
Οι τιμές των πακέτων με Low Cost εταιρίες δύναται να μεταβληθούν την ώρα της κράτησης. Στις πτήσεις της Ryanair οι θέσεις είναι τυχαία επιλεγμένες, υπάρχει δυνατότητα προκάθησης με επιπλέον κόστος. Παρακαλούμε διαβάστε τους όρους συμμετοχής καθώς και την πολιτική των αποσκευών των low cost αεροπορικών εταιριών. 3.
Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με την προσθήκη μιας πτυσσόμενης κλίνης. 4. Το γραφείο έχει το δικαίωμα αλλαγής του ξενοδοχείου που αναφέρεται στο πρόγραμμα με
άλλο της ίδιας κατηγορίας. 5. Η σειρά των περιηγήσεων μπορεί να τροποποιηθεί χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό. Στα μουσεία / θεάματα που τις ημέρες των εορτών
θα παραμείνουν κλειστά λόγω των αργιών, δεν περιλαμβάνεται ξενάγηση ή επίσκεψη. 6. Παρακαλούμε διαβάστε με προσοχή τους γενικούς όρους συμμετοχής που αναγράφονται στην τελευταία σελίδα του εντύπου των προγραμμάτων.

