Βέρνη

Πανόραμα Ελβετίας

5 ημέρες

Απευθείας πτήσεις από Θεσσαλονίκη
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ - ΜΟΝΤΡΕ - ΒΕΒΕ - ΛΩΖΑΝΗ

3η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων
και απευθείας πτήση για τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη
Ζυρίχη, που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας. Άφιξη και αναχώρηση
για την 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. Συνεχίζουμε και μέσα
από μια καταπληκτική εκδρομή, όπου θα θαυμάσουμε τα διάσημα
αξιοθέατα της λίμνης Λε Μαν, θα καταλήξουμε στο «διαμάντι»
της ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο Μοντρέ. Είναι πασίγνωστο
για τους εκλεκτούς του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο
Τολστόι αλλά και ο Φρέντι Μέρκιουρι) καθώς και για το διάσημο
φεστιβάλ τζαζ μουσικής. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε
κάποιο από το γνωστά εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη
καθώς και για τα ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού.
Τελειώνοντας και περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την
πανέμορφη Μεγάλη Πλατεία αλλά και την αποβάθρα Περντονέ,
όπου κυριαρχεί το άγαλμα του Σαρλό, το οποίο υπενθυμίζει την
παραμονή του Τσάρλι Τσάπλιν στην περιοχή, καθώς εδώ έζησε
τα τελευταία 25 χρόνια της ζωής του, φθάνουμε στη Λωζάνη, το
δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της λίμνης αλλά και έδρα
του Ολυμπιακού Μουσείου. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας και
διανυκτέρευση.

Πρόγευμα και αναχώρηση για το Ιντερλάγκεν, την πόλη μεταξύ των λιμνών Τούνερζεε
και Μπρίντσερζεε, όπως σημαίνει το όνομα της. Η πόλη αυτή των Ελβετικών
Άλπεων θα μας εντυπωσιάσει με τα εκπληκτικά τοπία της. Το λιμναίο τοπίο γύρω
από το Ιντερλάκεν προσφέρει εκπληκτική θέα, ενώ η πόλη είναι διάσημη ακόμη για
την κατασκευή ρολογιών, αλλά και για την μπύρα της, καθώς αυτή ζυθοποιείται
στην περιοχή και έχει έντονη γεύση βύνης, που φέρει το διακριτικό χαρακτήρα της
τοπικής περιοχής. Συνεχίζουμε 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. Ελεύθερος χρόνος στην
αγορά. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Ζυρίχη. Στην πανοραμική περιήγησή μας
και διασχίζοντας τη Λεωφόρο Μπάνχοφστρασε, όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες
τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα, θα φτάσουμε ως τον
ρωμανικού ρυθμού Μεγάλο Καθεδρικό (Γκρόσμινστερ), που δεσπόζει στις όχθες του
ποταμού Λίματ. Θα δούμε τη γοτθική εκκλησία Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό
του Μαρκ Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο Κέντρο Λε Κουρμπυζιέ
στο οποίο εκθέτονται έργα του διάσημου Ελβετού αρχιτέκτονα, γλύπτη, ζωγράφου
κ.λπ. Τελειώνοντας, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
Λουκέρνη

2η ημέρα: ΛΩΖΑΝΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ - ΓΕΝΕΥΗ - ΑΝΝΕΣΥ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στη Λωζάνη. Θα
θαυμάσουμε τον καθεδρικό ναό του 13ου αιώνα. Ακόμα, θα
δούμε το κάστρο Σεν Μερ, αλλά και την Πλατεία ντε λα Παλί,
όπου βρίσκονται το Δημαρχείο της Λωζάνης και ο ναός του
Αγίου Φραγκίσκου. Ελεύθερος χρόνος για καφέ αλλά και φοντί
σοκολάτας σε κάποιο από τα ζαχαροπλαστεία της λίμνης. Στη
συνέχεια αναχωρούμε για την περιήγησή μας στην πόλη της
Γενεύης. Πανοραμικά θα δούμε το Μέγαρο των Εθνών, που στεγάζει
το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο παγκοσμίως, το μουσείο του
Ερυθρού Σταυρού καθώς και άλλα εντυπωσιακά κτίρια-έδρες
διεθνών ιδρυμάτων και πολυεθνικών εταιρειών. Η πρώτη μας στάση
για φωτογραφία θα γίνει στο Ζαρντέν Ανγκλέ (Αγγλικό Κήπο) στην
Παλαιά Πόλη με το μεγάλο ρολόι από 6.500 λουλούδια, που
φτιάχτηκε το 1955, για να τιμηθεί η παράδοση της ωρολογοποιίας.
Απαθανατίστε, επίσης, το Ζετ ντ’Ο, το ψηλότερο σιντριβάνι της
Ευρώπης, του οποίου ο πίδακας φτάνει τα 140 μ. ύψος, με ρυθμό
500 λίτρα το δευτερόλεπτο και ταχύτητα 200 χλμ. την ώρα!
Επόμενα σημεία αναφοράς μας θα είναι το Δημαρχείο, το Τείχος
των Μεταρρυθμιστών, ο καθεδρικός ναός του Αγίου Πέτρου και η
οικία Ταβέλ, το παλαιότερο σπίτι της Γενεύης, που χτίστηκε το 1334
και σήμερα στεγάζει το Μουσείο της Παλαιάς Γενεύης. Ελεύθερος
χρόνος. Συνεχίζουμε για το Ανεσσύ, την “Βενετια των Αλπεων” με
τα πανεμορφα κανάλια. Η πολη διαθέτει μια απο τις πιο υπεροχες
λίμνες στη περιοχή της Σαβοίας. Η παλιά συνοικία του Αννεσύ
ειναι μια απο τις καλύτερα διατηρημένες μεσαιωνικές πόλεις της
Γαλλίας. Υπήρξε επαρχία του κόμη της Γενευης. Στην περιήγηση
μας θα δούμε το παλιότερο κτίριο - το παλατι του νησιού, το
κάστρο, το πάρκο της Ευρώπης, τα υπέροχα θρησκευτικά μνημεία
με το καθεδρικο ναό και την πιο καθαρή λίμνη τηε Ευρώπης, που
εχει 27 χιλιόμετρα μήκος και 14 χιλιόμετρα πλάτος. Στον ελεύθερο
χρόνο απολαυστε αγορές στο βασιλικο εμπορικό δρόμο - Rue
Royale. Τελειώνοντας, επιστροφή το βράδυ στη Λωζάνη.

4η 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.

5η ημέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για 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. Επιστροφή στη Ζυρίχη και μετάβαση στο
αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις
καλύτερες εντυπώσεις.

Στην αναχώρηση 26/12 η πτήση επιστροφής γίνεται απευθείας από Βασιλεία.

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ
Ημέρες

5

5

Αναχ.

Σελ. 10

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΚΔΡΟΜΩΝ

Ξενοδοχείο

Τιμή σε
δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλ.

NOVOTEL BUSSIGNY 4* (Λωζάνη)
CONTI 4* (Ζυρίχη)

485

309

649

22/12

ASTRA AIRLNES
ΘΕΣ-ΖΥΡΙΧΗ 07.45 - 09.15
ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣ 14.00 - 17.30

NOVOTEL BUSSIGNY 4* (Λωζάνη)
HILTON 4* plus (Ζυρίχη)

509

339

669

NOVOTEL BUSSIGNY 4* (Λωζάνη)
CONTI 4* (Ζυρίχη)

489

319

645

26/12
NOVOTEL BUSSIGNY 4* (Λωζάνη)
HILTON 4* plus (Ζυρίχη)

Αερ. Εταιρία

515

339

675

ASTRA AIRLNES
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
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.

