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ΖΥΡΙΧΗ, ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ,
ΚΟΛΜΑΡ, ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ

ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ

Winter Holidays
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ZYΡΙΧΗ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (210 χλμ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και περιήγηση
πόλης. Θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ, την εκκλησία
του Αγίου Πέτρου, το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε
Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το Στρασβούργο. Άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.
2η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό και στη συνέχεια θα περπατήσουμε στην παλιά πόλη «Μικρή
Γαλλία», όπου δεσπόζει ο καθεδρικός ναός της Παναγίας. Στην πλατεία
Σατό δίπλα στον καθεδρικό, βρίσκεται ο πύργος των Ροάν, που σήμερα
στεγάζει το μουσείο Καλών Τεχνών, το μουσείο Διακοσμητικών Τεχνών και
Αρχαιολογίας. Για το μεσημέρι προτείνουμε κρουαζιέρα στα κανάλια της
πόλης. Για το βράδυ προτείνουμε βόλτα στους πεζόδρομους και δείπνο στα
εξαιρετικά αλσατικά εστιατόρια.
3η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΚΟΛΜΑΡ (73 χλμ.) ΦΡΑΪΜΠΟΥΡΓΚ (50 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (90 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Κολμάρ, που φημίζεται για τα κρασιά του.
Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον
Καθεδρικό Ναό και τις μικρές πανέμορφες πλατείες με τις υπαίθριες
αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, τη
«Μικρή Βενετία», με τα κανάλια, τις περίτεχνες γέφυρες, τα αριστοκρατικά
καφέ και εστιατόρια. Επόμενος προορισμός το Φράιμπουργκ, στον Μέλανα
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Δρυμό. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης με τον εντυπωσιακό
Καθεδρικό Ναό. Θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους, που θυμίζει πως η
πόλη στο παρελθόν υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο και την Πλατεία του
Δημαρχείου. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Στρασβούργο.

4η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ (60 χλμ.) ΧΑΪΔΕΛΒΕΡΓΗ (90 χλμ.) - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ (135 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Χαϊδελβέργη. Στη διαδρομή μας θα
συναντήσουμε το Μπάντεν Μπάντεν, φημισμένη λουτρόπολη. Θα έχουμε
την ευκαιρία να επισκεφθούμε εξωτερικά τα λουτρά Καρακάλλα και θα
περπατήσουμε στη Λιχτεντάλερ Αλέ, στις όχθες του ποταμού. Άφιξη στη
Χαϊδελβέργη. Περιήγηση στην παραμυθένια πόλη, χτισμένη στις όχθες του
ποταμού Νέκαρ. Στην περιήγησή μας θα δούμε τις πλατείες Κommarkt,
Μarktplats και την πλατεία του Πανεπιστημίου, όπου το carousel σας
περιμένει για να σας ταξιδέψει στο χρόνο. Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή
στο Στρασβούργο.
5η ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ - ΒΑΣΙΛΕΙΑ (136 χλμ.) ΖΥΡΙΧΗ (88 χλμ.) - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη
που αποτελεί τόπο διεξαγωγής της σημαντικότερης αγοραπωλησίας έργων
τέχνης του κόσμου κάθε Ιούνιο και φιλοξενεί τον υπέροχο καθεδρικό
ναό Μούνστερ. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση
επιστροφής.
Περιλαμβάνονται / Δεν περιλαμβάνονται στη 2η σελίδα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΣΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ
ibis Strasbourg Centre Petite France

Hilton Strasbourg

Το Hotel ibis Strasbourg Centre Petite France βρίσκεται στην
συνοικία Petite France του Στρασβούργου, σε απόσταση μόλις
450μ. από το σιδηροδρομικό σταθμό του Στρασβούργου. Το
κλιματιζόμενο ξενοδοχείο προσφέρει δωρεάν WiFi και ένα μπαρ.
Το ξενοδοχείο απέχει 800μ. από τον καθεδρικό ναό του
Στρασβούργου και 650μ. από την πλατεία Place Kléber. Η στάση
Faubourg National του τραμ είναι προσβάσιμη σε 130μ. και το
αεροδρόμιο του Στρασβούργου βρίσκεται 16χλμ. μακριά.

Το Hilton Strasbourg βρίσκεται κοντά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,
μόλις 3 στάσεις μακριά με το τραμ από το κέντρο του Στρασβούργου.
Παρέχεται δωρεάν πρόσβαση στο γυμναστήριο και στη σάουνα του
κέντρου ευεξίας.
Διατίθεται δωρεάν Wi-Fi στο λόμπι, το μπαρ και το εστιατόριο.
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*Περιλαμβάνεται μια αποσκευή 20kg & μια χειραποσκευή 8kg ανά άτομο

ΣΤΙΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
_Αεροπορικά εισιτήρια
_Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
_Πρωινό ή ημιδιατροφή καθημερινά, σύμφωνα με τον τιμοκατάλογο
_Μετακινήσεις με πολυτελή πούλμαν
_Εκδρομές, ξεναγήσεις, περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
_Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου
_Φ.Π.Α.
_Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης
_Μια αποσκευή βάρους 20 kg ανά άτομο
_Μια χειραποσκευή βάρους 8 kg ανά άτομο

Δεν περιλαμβάνονται:
_Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων
_Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου
απαιτείται
_Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
_Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο)
_Κρουαζιέρες, επιπλέον γεύματα, ποτά και ό,τι αναφέρεται στο
πρόγραμμα ως προαιρετικό, προτεινόμενο ή εξ’ ιδίων
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, περιηγήσεις, εκδρομές είναι ενδεικτικές και
δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ
ĂƌůǇŽŽŬŝŶŐ͗ Η προσφορά ισχύει για περιορισμένο αριθμό κρατήσεων!!! ΠΡΟΛΑΒΕΤΕ!!!
- Oλες οι τιμές είναι κατά άτομο. - Τα τρίκλινα δωμάτια είναι δίκλινα με προσθήκη μιας επιπλέον κλίνης. - Οι τιμές των αεροπορικών ναύλων και φόρων αεροδρομίων, έχουν
υπολογιστεί με σημερινή ημερομηνία και άπτονται της αποκλειστικής ευθύνης των αεροπορικών εταιριών για την αναπροσαρμογή τους. - Το γραφείο δεν ευθύνεται για τυχόν
αύξηση ή διαφοροποίηση τιμών, λόγω διεθνών καταστάσεων. Σε περίπτωση αύξησης των τιμών των ξενοδοχείων, αεροπορικών εταιρειών, φόρων αεροδρομίων, προσαύξηση
καυσίμων, οι τιμές θα αναπροσαρμοστούν. - Οι παιδικές τιμές ισχύουν όταν τα παιδιά είναι 2-12 ετών και μοιράζονται το ίδιο δωμάτιο με δύο (2) ενήλικες. - Τα ωράρια των
πτήσεων που αναγράφονται είναι ενδεικτικά και υπάρχει ενδεχόμενο αναπροσαρμογής τους - Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αντικαταστήσει το ξενοδοχείο, με κάποιο άλλο ίδιας
κατηγορίας. - Σύμφωνα με τους διεθνείς κανονισμούς τα δωμάτια παραλαμβάνονται την ημέρα της άφιξης στις 14.00-15.00 και παραδίδονται στην αναχώρηση στις 11.00-12.00 - Η
εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής της αεροπορικής εταιρείας, εάν αυτό κριθεί αναγκαίο. - Ο πελάτης υποχρεούται να υπογράφει την ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΟΥ
ΤΑΞΙΔΙΟΥ. - Η παρούσα έκδοση τιμοκαταλόγου Α' EKΔΟΣΗ 08/11/2017 αναιρεί κάθε προηγούμενη. - Στις ναυλωμένες πτήσεις κάθε επιβάτης δικαιούται μια αποσκευή 20 kg και μια
χειραποσκευή 8 kg.
- Στις οδικές εκδρομές εξωτερικού παιδιά 2-6 ετών χωρίς παροχές (μόνο μεταφορά) επιβαρύνονται για οδικές εκδρομές, με το 50% της αξίας της εκδρομής. Παιδιά 0-2 ετών, (μόνο
μεταφορά) ταξιδεύουν ΔΩΡΕΑΝ. Οι αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο είναι υποχρεωτικές. Οι διανυκτερεύσεις στο Βελιγράδι & Βουκουρέστι επιβαρύνονται με δημοτικό φόρο, +1,5€
ανά άτομο ανά διανυκτέρευση, πληρωτέο επιτόπου.
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