ΕΛΒΕΤΙΑ
ΤΩΝ
ΑΛΠΕΩΝ
5 ημέρες
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

22/12 - 26/12
12.10 - 13.25

20.25 - 23.40

26/12 - 30/12
18.25 - 19.40

14.15 - 17.30

30/12 - 03/01
12.00 - 13.15

14.15 - 17.30

1Η ΗΜΕΡΑ : ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-ΖΥΡΙΧΗ-ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ(50 ΧΛΜ.)
ΛΟΥΚΕΡΝΗ(100 ΧΛΜ.)
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και
αναχώρηση για την περιήγηση στη Ζυρίχη, κατά τη διάρκεια της
οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων τη διεθνούς φήμης λεωφόρο
με τις μεγάλες τράπεζες και τα μοντέρνα καταστήματα, τη
Μπανχοφστράσσε, τον Καθεδρικό Ναό, το ναό Φράουμυνστερ με τα
βιτρώ του Σαγκάλ, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου
με τον μεγαλύτερο δίσκο ρολογιού στην Ευρώπη (με διάμετρο 8,7
m!), την πλατεία Μυνστερχόφεν, με τα διακοσμημένα σπίτια των
συντεχνιών και το Λίντερχοφ. Στη συνέχεια θα εξορμήσουμε προς
το Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας) για να απολαύσουμε
τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης.
Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσουμε το τοπίο, στη συνέχεια
αναχώρηση για την πιο γραφική Ελβετική πόλη,την παραμυθένια
Λουκέρνη.τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τη
πρώτη γνωριμία με τη πόλη.
2Η ΗΜΕΡΑ : ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΟΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΥΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και στη συνέχεια θα γνωρίσουμε την
πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα
δρομάκια και τις μικρές πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο
αξιοθέατο της Λουκέρνης 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
χροιά . Ελεύθερος χρόνος στην πανέμορφη πόλη . Για όσους
αντέχουν τις έντονες προκλήσεις και φυσικά… τα ύψη, προτείνουμε
να απολαύσουν μια απίστευτη θέα προς τη λίμνη της Λουκέρνης και
τα γύρω βουνά από τη κορυφή του όρους Πιλάτους το οποίο είναι
επισκέψιμο μέσω τελεφερίκ ή μέσω του πιο απότομου οδοντωτού
σιδηρόδρομου στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1898 και
λειτουργεί στις ίδιες γραμμές! Απολαύστε την εκπληκτική θέα προς
τη λίμνη της Λουκέρνης και τα γύρω βουνά των Ελβετικών Άλπεων
, που σου κόβει την ανάσα. Χρόνος για καφέ και φωτογραφίες.
επιστροφή στη Λουκέρνη το απόγευμα .
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3Η ΗΜΕΡΑ : ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΧΟΥΡ(ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ) (140+140
ΧΛΜ.)
Πρόγευμα και νωρίς το πρωί θα μεταφερθούμε στον σταθμό
του τρένου στο Chur για να επιβιβαστούμε στον τοπικό Αλπικό
Σιδηρόδρομο .Ο συρμός αυτός περνά από γκρεμούς, χαράδρες,
πάλλευκες χιονισμένες πλαγιές και μεγαλοπρεπή γεφύρια, ώσπου
μας φέρνει στο λαμπερό διαμάντι Σαιν Μόριτς, ένα ακόμα διάσημο
θέρετρο χειμερινών διακοπών, που θεωρείται το πιο «in» χιονοδρομικό
κέντρο της Ευρώπης. Η ηλιοφάνεια στην περιοχή διαρκεί 322 ημέρες
τον χρόνο, αυτό όμως δεν εμποδίζει τη μικρή και κομψή αυτή πόληχωριό να είναι ντυμένη στα λευκά για πάρα πολλές ημέρες. Το Σαιν
Μόριτς δεν απέκτησε τυχαία το όνομα «Κορυφή του κόσμου». Γιατί
μπορεί να μην είναι η πιο υψηλή κορυφή της γης, είναι όμως σίγουρα
η πιο κοσμαγάπητη, χάρη στην υπέροχη φύση των Άλπειων που την
αγκαλιάζει. Χρόνος ελεύθερος στο μαγευτικό Σαιντ Μόριτς και στη
συνέχεια πάλι με το τρένο θα συνεχίσουμε για το διάσημο Αλπικό
θέρετρο του Νταβός το «μαγικό βουνό» του Τόμας Μαν, φημισμένο
για τα συνέδρια υψηλών προσκεκλημένων και τον ακριβό χειμερινό
τουρισμό. Επιστροφή στη Λουκέρνη .
4Η ΗΜΕΡΑ : ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΓΚΕΝ(65 ΧΛΜ.)-ΒΕΡΝΗ(55
ΧΛΜ.)-ΛΟΥΚΕΡΝΗ(110 ΧΛΜ.)
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο
θέρετρο Ιντερλάκεν, χτισμένο στη συμβολή δύο λιμνών.
Ανθοστόλιστα πάρκα, επιβλητικά ξενοδοχεία και ολόγυρα οι
πανύψηλες βουνοκορφές του Jungfraujof. Συνεχίζουμε διασχίζοντας
την πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο για να φτάσουμε στη Βέρνη.
Η πόλη είναι κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ,
με χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, με φόντο τις
μεγαλειώδεις Άλπεις. Στην περιήγησή μας θα δούμε τον καθεδρικό
ναό του Αγ. Βικεντίου, την κεντρική αρτηρία Μάρκτγκάσε πλαισιωμένη
από ψηφιδωτές στοές, τον περίφημο πύργο των Ρολογιών κ.α.
χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε μια από τις ομορφότερες
ευρωπαικές πρωτεύουσες. Επιστροφή στη Λουκέρνη .

Σαιντ Μόριτζ / Ιντερλάκεν / Βέρνη / Αλπικό τρένο / Λουκέρνη / Όρος Πιλάτους

5Η ΗΜΕΡΑ : ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΜΠΑΝΤΕΝ(65 ΧΛΜ.)- ΑΕΡΟΔΡ.ΖΥΡΙΧΗΣ (25 ΧΛΜ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για τις τελευταίες βόλτες στη Λουκέρνη.στη συνεχεια αναχώρηση με προορισμό την ξακουστή
λουτρόπολη του Μπάντεν.εκεί θα έχουμε την ευκαρία να θαυμάσουμε την γραφική παλιά πόλη η οποία είναι απαλαγμένη από τα αυτοκίνητα
, θα δούμε το δημαρχείο της πόλης και θα θαυμάσουμε το κάστρο της πόλης με την ομορφότερη θέα . αναχώρηση για το αεροδρόμιο της
Ζυρίχης για την πττήση της επιστροφής στη Θεσσαλονίκη .

Ήξερες ότι...
Ο θρύλος λέει πως όταν η Λουκέρνη ήταν ακόµα ένα µικρό χωριό δεν είχε αυτό το όνοµα. Ένα βράδυ οι χωρικοί είδαν έναν
άγγελο στον ουρανό να κρατάει έναν φανό. Ο φανός φώτιζε τον δρόµο και τους κατεύθυνε σε ένα µέρος όπου αργότερα έχτισαν
ένα µοναστήρι. Καθώς το χωρίο µεγάλωσε ονοµάστηκε Λουκέρνη που σηµαίνει “φωτεινό” µιας και ήταν το µέρος που τους έδειξε
ο άγγελος.

Continental Park 4*
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ

22/12 - 26/12

26/12 - 30/12

30/12 - 03/01

EARLY BOOKING

495 €

440 €

480 €

ΤΙΜΗ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ

535 €

480 €

520 €

ΠΑΙΔΙ 2-12 ΕΤΩΝ

280 €

235 €

270 €

ΔΙΑΤΡΟΦΗ

ΠΡΩΙΝΟ

ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ : 160 € // ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ: 240 €
Η οικογενειακή επιχείρηση Continental-Park Hotel Lucerne απέχει
100μ. από τον Σιδηροδρομικό Σταθμό της Λουκέρνης και προσφέρει
δωρεάν Wi-Fi σε όλους τους χώρους του καταλύματος.
- Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν.
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 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 Ασφάλεια
αστικής/επαγγελματικής ευθύνης. Μία αποσκευή έως 20 kg και μία χειραποσκευή έως 8 kg ανά άτομο
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και γενικά όπου απαιτείται εισιτήριο (εισιτήριο αλπικού τραίνου και εισιτήριο Πιλάτους). 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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