EASTER 2019 - EUROPE

ΠΑΝΟΡΑΜΑ
ΕΛΒΕΤΙΑΣ
5 ημέρες + 1 νύχτα ΔΩΡΟ
Αεροπορικώς
26/04 - 01/05
SWISS AIRLINES
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ
15:45 - 17:10
ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
06:30 - 09:45

ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ
ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 85 € / ΠΑΙΔΙ 65 €
ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΕΣΣΥ: ΕΝΗΛΙΚΑΣ 20 € / ΠΑΙΔΙ 15 €

Παρακολούθηση της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Ναό του Αγ. Γεράσιμου

ΖΥΡΙΧΗ / ΛΩΖΑΝΗ / ΓΕΝΕΥΗ / ΑΝΕΣΣΥ / ΒΕΡΝΗ /
ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ / ΛΟΥΚΕΡΝΗ / ΚΟΥΡ / ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ

1Η ΗΜΕΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΖΥΡΙΧΗ – ΛΩΖΑΝΗ (226 ΧΛΜ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και απευθείας πτήση στη Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τη Λωζάνη , έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής
Επιτροπής. Στην πανοραμική περιήγηση μας θα δούμε το Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 13ου αιώνα αφιερωμένο στη Παναγία, το Κάστρο Σεν Μερ
έδρα των Καντονιακών Αρχών, το Δημαρχείο και τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο , διανυκτέρευση .
2Η ΗΜΈΡΑ: ΛΩΖΑΝΗ – ΓΕΝΕΥΗ (70 ΧΛΜ.) - ΑΝΕΣΣΥ <<ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ>> (40 ΧΛΜ.) – ΛΩΖΑΝΗ (10 ΧΛΜ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης» την κομψή και κοσμοπολίτική Γενεύη. Είναι η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη
πόλη της Ελβετίας χτισμένη στο σημείο όπου εκβάλει ο Ροδανός ποταμός στη λίμνη της Γενεύης (ή λίμνη Λεμάν) με το διάσημο και ψηλότερο σιντριβάνι
της Ευρώπης το Jet D’ eau. Έδρα πολλών διεθνών οργανισμών όπως το Ευρωπαϊκό τμήμα του Ο.Η.Ε., την Unicef, τον παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας
και το CERN τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγηση μας θα δούμε σημαντικά κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης όπως
ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που χρονολογείται από τον 13ο αιώνα, την οικεία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και σήμερα
λειτουργεί σαν Μουσείο και το Παλάτι των Εθνών που στεγάζει την Έδρα της Κοινωνίας των Εθνών. Θα έχουμε χρόνο να περπατήσουμε στην παλιά
πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια τα παραδοσιακά καφέ και τα εντυπωσιακά μαγαζιά. Στη συνέχεια χρόνος ελεύθερος στη Γενεύη και για όσους
το επιθυμούν προαιρετικά εκδρομή στη «ΒΕΝΕΤΙΑ ΤΗΣ ΓΑΛΛΙΑΣ» το μοναδικό Αννεσύ. Η πόλη Annecy βρίσκεται μεταξύ Γενεύης και Chambery,
στην περιοχή Haute-Savoie της ανατολικής Γαλλίας, και η ιστορία της ξεκινάει από το 10ο αιώνα, όταν ιδρύθηκε από τους πρίγκιπες της Σαβοΐας στο
κέντρο της ομώνυμης λίμνης. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς προορισμούς αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες
πόλεις της Γαλλίας, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο «Βενετία της Γαλλίας, και όχι άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ
τους, γραφικές κατοικίες και καταστήματα απλώνονται κατά μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais de l’Ile που δεσπόζει στο κέντρο
της, χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης. Το Αnnecy συναγωνίζεται με αξιώσεις την Βενετία λόγω του φυσικού τοπίου,
που μοιάζει σε πολλά με τη γνωστή ιταλική πόλη, αλλά και εξαιτίας της δημοφιλίας της ανάμεσα στους stars του Χόλυγουντ που κάνουν εδώ μια
στάση χειμώνα-καλοκαίρι. Στη συνέχεια επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λωζάνη. Το βράδυ θα έχουμε την τύχη να παρακολουθήσουμε την
Αναστάσιμη λειτουργεία στον Ιερό Ναό Αγίου Γερασίμου της Λωζάνης .
3Η ΗΜΕΡΑ : ΛΩΖΑΝΗ – ΒΕΡΝΗ (100 ΧΛΜ.) – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ (55 ΧΛΜ.) – ΖΥΡΙΧΗ (118 ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και αναχώρηση ,μετά από μια θαυμάσια διαδρομή θα φτάσουμε στη πρωτεύουσα της Ελβετίας τη Βέρνη, χτισμένη στην καμπή του
ποταμού Ααρ με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα. Στην πανοραμική περιήγηση της πόλης θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου
Βικεντίου, το Κυβερνητικό Μέγαρο και το επιβλητικό κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο. Λίγος χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στα γραφικά
στενά του ιστορικού κέντρου . Στη συνέχεια αναχώρηση για το Ιντερλάκεν, στην περιήγησή μας, θα δούμε την περίφημη εκκλησία του Πύργου
του 12ου αιώνα και το ωραιότατο πάρκο του Καζίνου με το άνθινο ρολόι. Θα περπατήσουμε στην λεωφόρο Χέεβεκ με τις καρυδιές και τις ινδικές
καστανιές και θα θαυμάσουμε τις μοναδικές ομορφιές της πόλης. Χρόνος ελεύθερος και μετάβαση στη Ζυρίχη . Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο ,
διανυκτέρευση .
4Η ΗΜΕΡΑ : ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ (50 + 50 ΧΛΜ.)
Μετά το πρωινό θα κάνουμε τη περιήγηση μας στη Ζυρίχη όπου θα δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμνίστερ με τα περίφημα
βιτρό, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε
Κουρμουζιέ κέντρο προστασίας περιβάλλοντος . Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την παραμυθένια Λουκέρνη. Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις
χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι
η 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 δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια όψη. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό και για βόλτες στη παλιά πόλη
. επιστροφή στη Ζυρίχη – διανυκτέρευση
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5Η ΗΜΈΡΑ : ΖΥΡΙΧΗ – ΚΟΥΡ (120 ΧΛΜ.) - ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΜΕ ΤΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΖΥΡΙΧΗ (148 ΧΛΜ.)
Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς προαιρετικά σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων
χειμερινές κι όχι μόνο διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο με κατεύθυνση το ονομαστό
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δύο ωρών περίπου, γεμάτη
αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε ένα από τα πιο διάσημα χειμερινά τουριστικά θέρετρα του κόσμου .
επιστροφή στη Ζυρίχη , διανυκτέρευση .
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6Η ΗΜΈΡΑ : ΖΥΡΙΧΗ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αφύπνιση νωρίς το πρωί , πρωινό και αμέσως μετά μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης για την απευθείας πτήση επιστροφής .

Züri by Fassbind 4* (Ζυρίχη)

Το Züri by Fassbind άνοιξε το 2017, 50μ. από την Escher Wyss Platz και 6 λεπτά με το τραμ από τον κεντρικό σταθμό της Ζυρίχης και
την Bahnhofstrasse και προσφέρει μοντέρνα δωμάτια σχεδιασμένα από τους διάσημους αρχιτέκτονες Gigon και Gruyer. Σε όλους τους
χώρους παρέχεται δωρεάν Wi-Fi.

Agora Swiss Night 4* (Λωζάνη)

Το Agora Swiss Night βρίσκεται σε μια ήσυχη και καταπράσινη περιοχή της Λωζάνης. Απέχει 3 λεπτά με τα πόδια από το σιδηροδρομικό
σταθμό και 1χλμ. από τη λίμνη της Γενεύης. Παρέχει επίσης δωρεάν Wi-Fi. Όλα τα δωμάτια διαθέτουν κλιματισμό, μεγάλα παράθυρα με
θέα στον κήπο, παροχές για καφέ και τσάι και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με 200 διεθνή κανάλια. Το μίνι μπαρ είναι εφοδιασμένο με ποτά
και ελβετικές σοκολάτες.
Züri by Fassbind 4* (Ζυρίχη) & Agora Swiss Night 4* (Λωζάνη)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΕΚΔΡΟΜΙΚΟ

EARLY BOOKING

649 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

689 €

1o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

450 €

2o ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

--

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΕΠΙΒ. ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ

270 €

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ

145 €

- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Αεροπορικά εισιτήρια. Διαμονή σε ξενοδοχεία της επιλογής σας (όπως αναφέρονται στον τιμοκατάλογο). Πρωινό καθημερινά . Μετακινήσεις με λεωφορείο
πολυτελείας. Ξεναγήσεις-Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας. Φ.Π.Α. Ασφάλεια Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία
αποσκευή έως 23 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο. Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων.
Check points (όπου απαιτείται και αναφέρεται στον τιμοκατάλογο). Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
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