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ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ – ΑΛΣΑΤΙΑΣ 7ημ.
Λοζάνη, Γενεύη, Σαμονί, Βέρνη , Βασιλεία, Κολμάρ, χωριά Αλσατίας, Ζυρίχη, καταρράχτες
Ρήνου, λίμνη Τίτιζε, Φράιμπουργκ , Λουκέρνη, Λουγκάνο , Μιλάνο

Aναχωρήσεις :

05, 12, 19, 25 Ιουλίου ‘18
09, 15 , 22 Αυγούστου ’18

1η μέρα: ΑΘΗΝΑ – ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΖΑΝΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το
Μιλάνο. Άφιξη, επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την Λοζάνη , χτισμένη στις όχθες
της Λίμνης της Γενεύης. Στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του
12ου αιώνα, τον Ναό του Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. Ένα από τα
σημαντικότερα αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός Νοτρ Νταμ στην παλιά πόλη, που είναι
ορατός σχεδόν από παντού. Κατασκευάστηκε τον 12ο αιώνα και είναι ιδιαίτερα επιβλητικός,
ενώ αν ανεβείτε στον πύργο του, η θέα είναι εντυπωσιακή. Η Λοζάνη αποτελεί έδρα της
Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής και δυο μεγάλων πανεπιστημίων. Μεταφορά και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.
2η μέρα: ΛΟΖΑΝΗ –ΓΕΝΕΥΗ (προαιρετική επίσκεψη στο Σαμονί)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την πόλη των διπλωματών αλλά και τη πόλη των
πάρκων όπως συχνά αποκαλείτε. Είναι μια πανέμορφη και πολυπρόσωπη πόλη κτισμένη στις
όχθες της λίμνης Λεμάν. Η ιδιαίτερη γοητεία της Γενεύης συνίσταται στην ελβετική οργάνωση,
στην γαλλική επιρροή στην γλώσσα, την εκλεκτή κουζίνα της και την νυχτερινή διασκέδαση. Η
Γενεύη είναι η πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού και η δεύτερη πιο πυκνοκατοικημένη
πόλη της Ελβετίας, μετά από τη Ζυρίχη. Θεωρείται σημαντική πόλη λόγω της παρουσίας
πολυάριθμων διεθνών οργανισμών, συμπεριλαμβανομένης της ευρωπαϊκής έδρας του
Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών (ΟΗΕ). Η οικονομία της Γενεύης είναι προσανατολισμένη στις
υπηρεσίες. Στην πόλη εδρεύουν πολλές σημαντικές τράπεζες και αποτελεί επίσης σημαντικό
κέντρο εμπορίου. Χρόνος ελεύθερος . Για όσους επιθυμούν μπορούν προαιρετικά να
επισκεφτούν το Σαμονί πόλη που βρίσκεται στη ΒΔ πλευρά των Άλπεων, σε υψόμετρο 1035
μέτρων.Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από την επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών
Όρεων (Mont Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, με 4807 μ. υψόμετρο. Η κοιλάδα
έχει δημιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, με το μήκος της να φτάνει τα 17 χλμ. Το
Σαμονί σήμερα είναι και οδικός κόμβος αφού μέσω του τούνελ του Mont Blanc (Λευκού όρους)
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στην Ιταλία. Η πόλη σήμερα είναι ένα από τα διασημότερα
τουριστικά θέρετρα παγκοσμίως. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στη Λοζάνη . Διανυκτέρευση.
3η μέρα : ΛΟΖΑΝΗ –ΒΕΡΝΗ – ΒΑΣΙΛΕΙΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική
ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας
και πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού ‘Άαρ. Στην
περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των Ρολογιών με το
ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο
που στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Άφιξη στη Βασιλεία. Μεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση.

4η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΚΟΛΜΑΡ & ΧΩΡΙΑ ΑΛΣΑΤΙΑΣ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Σήμερα η μέρα είναι αφιερωμένη στα πανέμορφα χωριά της Αλσατίας
όπως το Ribeauville, Riquewihr και Eguisheim και φυσικά το Κολμάρ το στολίδι της Αλσατίας
που βρίσκεται στο δρόμο του κρασιού και φημίζεται για τα κρασιά του. Θα περιηγηθούμε στο
ιστορικό του κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του
ποταμού Λάουχ. Θα δούμε το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο
όπως επίσης και μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος
χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς πόλης, την Μικρή Βενετία που χαρακτηρίζεται από
κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και εστιατόρια. Μην λησμονήσετε να
φωτογραφηθείτε με φόντο την Οικία Πφίστερ που κατασκευάστηκε γύρω στα 1537 και
αποτελεί δείγμα γερμανικής αναγεννησιακής αρχιτεκτονικής. Επιστροφή αργά το απόγευμα
στο ξενοδοχείο μας στη Βασιλεία. Διανυκτέρευση.
5η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΛΙΜΝΗ ΤΙΤΙΖΕ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για πανοραμική περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα διασχίζουμε
τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα
μοντέρνα καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου
αιώνα διάσημη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα
ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο
κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια
αναχώρηση για τους καταρράκτες Ρήνου, που βρίσκονται στην πόλη Σάφχάουζεν στα σύνορα
Ελβετίας – Γερμανίας για να δούμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της
Ευρώπης, μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Το πανέμορφο τοπίο συνεχίζεται φτάνοντας
στη λίμνη Τίτιζε σε μια διαδρομή μαγευτική μέσα από πανέμορφα χωριά με παραμυθένια
σαλέ που στα παράθυρά τους έχουν πολύχρωμα λουλούδια. Επόμενος σταθμός μας το
Φράιμπουργκ χτισμένο στους πρόποδες του Μέλανα Δρυμού, που θα έχουμε την ευκαιρία να
δούμε το μεσαιωνικό κέντρο, το Πανεπιστήμιο (είναι από τα παλαιότερα στην Ευρώπη) που
στην είσοδο του φιλοξενεί τους Αριστοτέλη και Όμηρο, ο Καθεδρικός Ναός και οι όμορφες
πλατείες. Επίσης υπάρχουν πολλά όμορφα καφέ και εστιατόρια. Επιστροφή στο ξενοδοχείο και
απόγευμα ελεύθερο. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΒΑΣΙΛΕΙΑ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την κουκλίστικη 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 χροιά. Αναχώρηση για την ελβετική πόλη Λουγκάνο, πρωτεύουσα του
ιταλόφωνου καντονιού Τιτσίνο, χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης. Πανοραμική
περιήγηση και χρόνος ελεύθερος να παραπλανηθείτε στα γραφικά στενά της πόλης. Αργά το
απόγευμα άφιξη στο Μιλάνο και σύντομη πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε την Πιάτσα ντελ
Ντουόμο που είναι η κεντρική πλατεία την πόλης και πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό
καθεδρικό ναό του Μιλάνου, ην Γκαλερία Βιτόριο Εμανουέλε Β’, που πήρε το όνομα της από
τον πρώτο βασιλιά της ενωμένης Ιταλίας και την Όπερα Λα Σκάλα ή αλλιώς η Σκάλα του
Μιλάνου, είναι ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας του κόσμου και πήρε το όνομα της από
την εκκλησία που βρισκόταν στην ίδια θέση, την Αγία Μαρία della Scala. Αργά το απόγευμα
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
7η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα.

Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Παιδική τιμή σε τρίκλινο
Φόροι αεροδρομίων

Early Booking
585 €
825 €
535 €
150 €

635 €
875 €
585 €
150 €

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης Αθήνα – Μιλάνο – Αθήνα με Alitalia.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και
μετακινήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα.
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*(Hotel Continental Λοζάνη – Radisson Blu Basel Hotel Holiday Zara Milan.
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της
εκδρομής.
 Έμπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γραφείου μας.
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά
 Φπα
Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων .
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτομο τη βραδιά ( Mιλάνο 2€ , Bασιλεία 4 ελβετικά
φράγκα).
 Προαιρετική επίσκεψη στο Σαμονί 20€.
 Check Point 20€.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται σαν προαιρετικό ή προτεινόμενο.

Πτήσεις Alitalia
Αναχώρηση : Αθήνα – Μιλάνο
Επιστροφή : Μιλάνο – Αθήνα

15.10 16.45
10.55 14.20

