
Βγείτε φωτογραφία στο Αλπικό Τρένο με κατεύθυνση το Σαιντ Μόριτζ
και χρησιμοποιήστε τα υπέροχα τοπία της διαδρομής σαν 

τα πιο έντεχνα background για τα Insta Stories σας!
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7
 ΗΜΕΡΕΣ

1η Ημέρα ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ, ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΙΛΑΝΟ
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > . 
Έλεγχος εισιτήριων και απευθείας πτήση για το Μπέργκαμο. Άφιξη 
στην Ιταλία, γνωριμία με τον έμπειρο αρχηγό μας και αναχώρηση 
για το Μιλάνο, το σύμβολο της μόδας και του design. Στην 
περιήγησή μας θα δούμε το Castello d’Angelo, τις εμπορικές οδούς 
Dante και Vittorio Emmanuelle II, την περίφημη Σκάλα του Μιλάνου 
με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της μόδας, το 
Δημαρχείο και το εντυπωσιακό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος στην 
πλούσια αγορά της πόλης. Αργά το απόγευμα μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας στην περιοχή του Κόμο και διανυκτέρευση.
2η ΗΜΕΡΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΥΓΚΑΝΟ, ΚΟΜΟ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχωρούμε για την Ελβετία και για την ιταλόφωνη 
περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική και τουριστική πόλη εδώ 
είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. 
Θα δούμε το καθεδρικό ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική 
πλατεία της Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη 
και το Συνεδριακό Κέντρο. Ακόμη, θα περπατήσουμε στην πλατεία 
Della Riforma, όπου θα δούμε το δημαρχείο της πόλης και πολλά 
εστιατόρια. Χρόνος ελεύθερος να απολαύσετε ένα εσπρέσο ή ένα 
γεύμα. Στη συνέχεια αναχωρούμε και ξεκινάμε την περιήγηση στην 
πόλη του μεταξιού, που είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας, 
χτισμένη στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Θα δούμε τον 
Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το ναό Σαν Φεντέλε, την 
παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού κέντρου με τα μεσαιωνικά 
κτίρια και θα περπατήσουμε στον παραλίμνιο δρόμο. Τελειώνοντας, 
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας.
3η ΗΜΕΡΑ ΣΑΜΟΝΙ, ΓΕΝΕΥΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για το Σαμονί, από τα διασημότερα 
χιονοδρομικά κέντρα της Γαλλίας. Φημισμένο για την 
κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα, τα αλπικά βουνά και τις απεριόριστες 
δυνατότητες για σκι και περπάτημα. 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). Ορόσημο για τη σημερινή μορφή του Chamonix ήταν 
οι πρώτοι χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες που διοργανώθηκαν εκεί το 
1924. Συνεχίζουμε για την πόλη της Γενεύης. Εδώ χτυπά η καρδιά 
του παγκόσμιου τραπεζικού συστήματος και της ωρολογοποιίας, 
ενώ εδρεύουν και πολυάριθμοι διεθνείς οργανισμοί   και ΜΚΟ, 
μεταξύ των οποίων το CERN και οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα. 
Τελειώνοντας, μεταφορά σε ξενοδοχείο της περιοχής και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
περπατήσετε στην παλιά πόλη με τις σημαίες του καντονιού να 
κυματίζουν, εδώ θα βρείτε πολλά παραδοσιακά καφέ και μπαρ.
4η ΗΜΕΡΑ ΜΟΝΤΡΕ, ΒΕΒΕ, ΛΩΖΑΝΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τις όχθες της Λίμνης της Γενεύης, 
κοντά στα γαλλοελβετικά σύνορα και το φημισμένο Μοντρέ. Η πόλη 
είναι μια πανέμορφη πόλη εικοσιέξι χιλιάδων κατοίκων, που 
θεωρείται από πολλούς μια από τις ομορφότερες της Ελβετίας. Στα 
δυνατά χαρτιά της συγκαταλέγονται ένα παραμυθένιο κάστρο  

του 13ου αιώνα, μια παλιά πόλη που είναι σκαρφαλωμένη στα 
λοφάκια πάνω από την πόλη και πολλά μεγαλειώδη κτίρια 
ξενοδοχείων του 19ου αιώνα να στολίζουν την περαντζάδα στις 
όχθες της λίμνης. Συνεχίζουμε για το γραφικό Βεβέ, έδρα της 
διάσημης πολυεθνικής Νεστλέ. Τελειώνοντας, θα καταλήξουμε στην 
πόλη της Λωζάνης, που βρίσκεται στις όχθες της λίμνης Λεμάν και 
αποτελεί την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε 
την περιήγησή μας με την κεντρική πλατεία ντε Λα Παλί με το 
Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., τον Καθεδρικό Ναό Νοτρ 
Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά σοκάκια του 18ου και 19ου αι. 
Χρόνος ελεύθερος. Επιστροφή  στο ξενοδοχείο μας.
5η ΗΜΕΡΑ ΒΕΡΝΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΖΥΡΙΧΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για την ομοσπονδιακή πρωτεύουσα, τη 
Βέρνη. Κτισμένη σε μια απόκρημνη καμπή του ποταμού Άαρ με 
φόντο τις μεγαλειώδεις Άλπεις. 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. Συνεχίζουμε για τη Λουκέρνη, για να 
θαυμάσουμε την υπέροχη λίμνη της και την παλιά πόλη, όπου δεν 
κυκλοφορούν αυτοκίνητα. Θα βρείτε μεσαιωνικά γεφυράκια, 
ιστορικά σπίτια, γοητευτικές γειτονιές κι εκεί που το παραδοσιακό 
κυριαρχεί, θα διαπιστώσετε ότι το σύγχρονο δεν λείπει. 
Τελειώνοντας, αναχωρούμε για τη Ζυρίχη, την πιο γνωστή πόλη της 
χώρας. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Το βράδυ θα έχουμε 
την ευκαρία για να γνωρίσουμε την πόλη. Θα δούμε τη γοτθική 
εκκλησία Φραουενμίνστερ, που είναι διακοσμημένη με θαυμάσια 
βιτρό του Μαρκ Σανγκάλ, την παλιά ιστορική πόλη με τα στενά 
δρομάκια και τέλος την πανέμορφη παραλίμνια περιοχή της πόλης. 
Στον ελεύθρο χρόνο σας, μπορείτε να επισκεφθείτε τον πιο 
εμπορικό δρόμο της πόλης, την Μπανχοφστράσε, με τα 
πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία των 
τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού, αλλά και τα αποτυπώματα 
διάσημων σταρ του κινηματογράφου.
6η ΗΜΕΡΑ ΖΥΡΙΧΗ, ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ, ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ)
Μετά το πρόγευμα 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. Μετά από μια θαυμάσια 
διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το Αλπικό τρένο 
express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν 
Μόριτζ. Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση, λίμνες. Μια 
διαδρομή δυόμιση ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας 
μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε την φυσική 
ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.
7η ΗΜΕΡΑ ΖΥΡΙΧΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ
Πρόγευμα και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Μεταφορά στο 
αεροδρόμιο και απευθείας πτήση για την πόλη μας. Άφιξη το 
μεσημέρι, πλημμυρισμένοι ωραίες εικόνες.

Απευθείας πτήσεις της Ryan Air
& Easy Jet με ιδανικά ωράρια για 
αποφυγή περιττών χιλιομέτρων.
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία, με
όλες τις ανέσεις για μια ευχάριστη διαμονή
Πολυτελή λεωφορεία για την εκτέλεση 
του προγράμματος, εξασφαλίζοντας τις 
καλύτερες συνθήκες για το ταξίδι σας
Έμπειρος Συνοδός του γραφείου μας, 
άριστος γνώστης του προορισμού
Μοναδικό πρόγραμμα που σας
εξασφαλίζει να δείτε τα αξιοθέατα
με τον καλύτερο τρόπο, χωρίς ταλαιπωρία
Πόλεις και μέρη που δε θα συναντήσετε 
σε άλλο πρόγραμμα

Your mentor ensures

Το πρόγραμμα εκτελείται και με απευθείας πτήση επιστροφής από το Μπέργκαμο



Glamour ελβετια


