ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ -

ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ΖΥΡΙΧΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΒΕΡΝΗ, ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ
EARLY BOOKING

SPECIAL OFFER
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και θα δούμε
τη Γοτθική Εκκλησία Φραουμίνστερ, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου, το
Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ. Στη συνέχεια
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Xρόνος ελεύθερος.
2η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ /
ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ (55 χλμ.) - ΣΑΙΝΤ ΓΚΑΛΕΝ (90 χλμ.) ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΖΑ (45 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (70 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, τους πιο
εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Στη συνέχεια
επίσκεψη στην πανέμορφη λίμνη Κωστάντζας όπου θα επισκεφθούμε το
Σαιντ Γκάλεν με τα πανέμορφα σπίτια του 17ου και 18ου αιώνα, την εκκλησία
του Αγίου Λαυρεντίου, την πλατεία Μάρκπλατς. Επιστροφή στη Ζυρίχη.
3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ (120 χλμ.) ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ (60 χλμ.) - ΖΥΡΙΧΗ (55 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του ποταμού
Άαρ. Στην περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος
ελεύθερος στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Αναχώρηση για το

Winter Holidays
> 6 WINTER

5 ΗΜΕΡΕΣ
ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ
κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν. Θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χέεβεκ με τις
καρυδιές και τις ινδικές καστανιές. Επιστροφή στη Ζυρίχη

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΚΟΥΡ (120 χλμ.) ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ & ΝΤΑΒΟΣ - ΖΥΡΙΧΗ (148 χλμ.)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στο
παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ με τα γραφικά σαλέ και
τα πολυτελή ξενοδοχεία. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο
Chur. Με το Αλπικό τρένο express φθάνουμε στο Σαιν Μόριτζ. Στη συνέχεια
αναχώρηση με το τρένο για το κοσμοπολίτικο Νταβός. Χρόνος ελεύθερος.
Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
5η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ (52 + 52 χλμ.) ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λουκέρνη με την 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. Στη συνέχεια αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την
πτήση επιστροφής.
Περιλαμβάνονται / Δεν περιλαμβάνονται στη 2η σελίδα

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ
ΣΤΗΝ ΕΛΒΕΤΙΑ
Courtyard by Marriott Zurich North

H

Το Courtyard by Marriott Zurich North βρίσκεται σε ιδανική τοποθεσία, ανάμεσα στο κέντρο της Ζυρίχης και το
αεροδρόμιο, και είναι εύκολα προσβάσιμο σε λίγα λεπτά με τις δημόσιες συγκοινωνίες. Ο σιδηροδρομικός σταθμός
Oerlikon, βρίσκεται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια. Τα ευρύχωρα δωμάτια έχουν κλιματισμό, μεγάλη επιφάνεια
εργασίας με διεθνείς πρίζες, τηλεόραση LCD, θυρίδα ασφαλείας, ψυγείο, παροχές για τσάι/καφέ και παροχές
σιδερώματος. Στα δωμάτια διατίθεται δωρεάν ενσύρματο internet.

Renaissance Zurich Tower Hotel

Hôtel de la Paix Lausanne

Αυτό το boutique ξενοδοχείο 5 αστέρων βρίσκεται σε μια μοναδική τοποθεσία
στον ουρανοξύστη Mobimo Tower, στη μοντέρνα περιοχή Zurich-West.
Πολλά εταιρικά γραφεία και δημοφιλή κλαμπ, όπως το Moods im Schiffbau,
το Komplex457 και το Hive, βρίσκονται σε κοντινή απόσταση με τα πόδια.
Ο σιδηροδρομικός σταθμός Zurich Hardbrücke απέχει 500μ. και παρέχει
απευθείας συνδέσεις με τον κεντρικό σιδηροδρομικό σταθμό της Ζυρίχης,
τη λίμνη της Ζυρίχης και τη διάσημη εμπορική λεωφόρο Bahnhofstrasse
μέσα σε 3 λεπτά.

Το Hôtel de la Paix βρίσκεται στην καρδιά της Λωζάνης, διαθέτοντας
μια από τις καλύτερες τοποθεσίες στην πόλη με μαγευτική θέα στη
λίμνη της Γενεύης και τις Άλπεις.
Οι εξατομικευμένες υπηρεσίες, υψηλής ποιότητας, το εξυπηρετικό
και καταρτισμένο προσωπικό και η άνεση και ηρεμία των καλαίσθητα
διακοσμημένων δωματίων κάνουν το Hôtel de la Paix αγαπημένο
προορισμό μεταξύ των τουριστών και των επαγγελματιών που
επισκέπτονται τη Λωζάνη.

ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ

ĂƌůǇ
ŽŽŬŝŶŐ

KhZdzZDZZ/KddhZ/,EKZϰΎ

ΠΡΩΙΝΟ

469 €

509 €

230 €

195 €

160 €

ZE/^^EhZ/,dKtZϱΎ

ΠΡΩΙΝΟ

549 €

579 €

240 €

240 €

160 €

ϱнϭ KhZdzZDZZ/KddhZ/,EKZϰΎ
νυχτα
δωρο
ZE/^^EhZ/,dKtZϱΎ

ΠΡΩΙΝΟ

469 €

509 €

165 €

250 €

160 €

ΠΡΩΙΝΟ

539 €

569 €

165 €

300 €

160 €

KhZdzZDZZ/KddhZ/,EKZϰΎ

ΠΡΩΙΝΟ

439 €

469 €

189 €

200 €

160 €

ZE/^^EhZ/,dKtZϱΎ

ΠΡΩΙΝΟ

489 €

519 €

189 €

240 €

160 €

ΗΜΕΡΕΣ

ϮϰͬϭϮ

ϱ

ϬϮͬϬϭ

ΚΑΝΟΝΙΚΗ
ΠΑΙΔΙ
ΔΙΑΦΟΡΑ
ΦΟΡΟΙ
ΤΙΜΗ ΣΕ
2-12 ετών ΜΟΝ/ΝΟΥ ΑΕΡ/ΜΙΩΝ
ΔΙΚΛΙΝΟ

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΑΝΑΧ.

ϮϴͬϭϮ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ*

Σελ. 6

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

ΠΤΗΣΕΙΣ /
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

>ϮϳϭϭϴϯϬͲϮϭϯϬ

>ϮϳϭϭϱϰϬͲϭϴϱϬ

ϱ
>ϮϳϭϮϬϯϬͲϮϯϯϬ

*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.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ ΤΗΣ ΚΑΘΕ ΙΣΤΙΟΣΕΛΙΔΑΣ

