
Πανόραμα Ελβετίας 
Αλπικό Τρένο

24
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

6
ημέρες

1Πτήση για Βασιλεία – Βέρνη (110 χλμ.) – Λωζάνη (100 χλμ.)
ημέρα

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Βασιλεία. Άφιξη, επιβίβαση στο λεωφορείο μας και 
αναχώρηση για την πανέμορφη Βέρνη, την πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πόλη των κρηνών. Χτισμένη 
στην καμπή του ποταμού Αάρ, με τη χαρακτηριστική αρχιτεκτονική του 16ου αιώνα, μας υποδέχεται 
για να μας μαγέψει. Στην περιήγησή μας θα δούμε το Δημαρχείο, το σπίτι του Αϊνστάιν, το αστρονομικό 
ρολόι, τα κυβερνητικά κτίρια, την όπερα και τον καθεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου. Ελεύθερος χρόνος 
για να περιπλανηθείτε στα γραφικά στενά του ιστορικού κέντρου. Στη συνέχεια και μέσω μιας γραφικής 
διαδρομής, θα φτάσουμε στην πόλη του Ολυμπισμού, την όμορφη Λωζάνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και 
ελεύθερος χρόνος για μία πρώτη γνωριμία με την πόλη και τη λίμνη Λεμάν, που της χαρίζει μαγικές εικόνες. 
Διανυκτέρευση.

απευθείας πτήσεις με πτήσεις  

της Aegean Airlines  

και Δώρο η βαλίτσα!

2 Λωζάνη – Γενεύη(70χλμ.) – Ανεσσύ «Βενετία της Γαλλίας» (40χλμ.)  
Λωζάνη (110χλμ.)

ημέρα

Πρωινό και αναχωρούμε για την «Πρωτεύουσα της Ειρήνης», την κομψή και κοσμοπολίτικη 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., η UNICEF, ο Παγκόσμιος Οργανισμός 
Υγείας, το CERN και ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Πυρηνικών Ερευνών. Στην περιήγησή μας θα δούμε σημαντικά 
κτίρια στην περιοχή της παλιάς πόλης, όπως ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου, που χρονολογείται από 
τον 13ο αιώνα, την οικία Ταβέλ που είναι η παλαιότερη της Γενεύης και σήμερα λειτουργεί ως 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. 
Ελεύθερος χρόνος στη Γενεύη για γεύμα εξ ιδίων και στη συνέχεια, για όποιον το επιθυμεί προαιρετικά θα 
πραγματοποιήσουμε μια μοναδική εκδρομή στο μοναδικό Annecy. 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 ΣΔΑ

3 Λωζάνη – Ιντερλάγκεν (165 χλμ.) – Λουκέρνη (60χλμ.) – Ζυρίχη (52χλμ.)
ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση  για το κοσμοπολίτικο  χειμερινό θέρετρο του Interlaken. Χτισμένο ανάμεσα σε 
δύο λίμνες και κυκλωμένο από βουνοκορφές των Άλπεων, αποπνέει χλιδή, πολυτέλεια και ομορφιά. 
Ελεύθερος χρόνος για μία σύντομη βόλτα στο κέντρο της πόλης. Στη συνέχεια, αναχώρηση για τη κουκλίστικη 
Λουκέρνη. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια πλήρη περιήγηση στην εντυπωσιακή 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 Kapellbrücke (Καπελμπρίκε), 
που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο. Θα δούμε, επίσης, το 
παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Ακόμα, 
θα θαυμάσουμε τον Ναό των Ιησουιτών με τον χαρακτηριστικό τρούλο και τον Κήπο των Παγετώνων με το 
Λιοντάρι της Λουκέρνης. Ελεύθερος χρόνος για γεύμα εξ ιδίων.  Μετά από μία σύντομη διαδρομή, θα φτάσουμε 
στην οικονομική πρωτεύουσα της Ευρώπης, τη Ζυρίχη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.



ημέρα4 Ζυρίχη – Κουρ (120χλμ.) – Διαδρομή με το μοναδικό αλπικό τρένο Σεν 
Μόριτζ & Νταβός – Ζυρίχη (148χλμ.)

ημέρα

Πρωινό και ελεύθερη ημέρα να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή 
στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο St Moritz, το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580 μέτρων, 
με γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές διακοπές. Μετά από μια 
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα επιβιβαστούμε στο Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το 
ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο St Moritz. Η διαδρομή, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες, διαρκεί δυόμιση 
ώρες περίπου και είναι γεμάτη αντιθέσεις, θα σας μείνει αξέχαστη. Στη συνέχεια, αναχωρούμε με το τρένο για 
το κοσμοπολίτικο Νταβός. Ελεύθερος χρόνος για να χαρείτε τη φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή 
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

ημέρα

ημέρα

5

6

Ζυρίχη – Καταρράκτες Ρήνου – Περιήγηση στη Ζυρίχη (44+44 χλμ.)

Ζυρίχη – Περιήγηση στη Βασιλεία (88χλμ.) – Πτήση επιστροφής 

ημέρα

ημέρα

Πρωινό και αναχώρηση για τους καταρράκτες του ποταμού Ρήνου, οι οποίοι είναι οι μεγαλύτεροι σε όγκο 
νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Ένα ανεπανάληπτο θέαμα γεμάτο ιστορίες και δοξασίες. Στη συνέχεια, θα 
επιστρέψουμε στη Ζυρίχη, όπου θα δούμε τη Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Fraumünster  (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 Le Corbusier (Λε Κουρμουζιέ), κέντρο προστασίας 
περιβάλλοντος. Η υπόλοιπη ημέρα είναι στη διάθεση σας για βόλτες και αγορές στην πόλη. Σας προτείνουμε 
μια βαρκάδα στη λίμνη, μία επίσκεψη στον ζωολογικό κήπο ή μια επίσκεψη στο μεγαλύτερο μουσείο τέχνης της 
Ελβετίας. Διανυκτέρευση.

Πρωινό και αναχώρηση για τη Βασιλεία. Η πόλη «μοιράζεται» ανάμεσα σε Ελβετία, Γερμανία και Γαλλία, στις 
όχθες του ποταμού Ρήνου, ο οποίος τη χωρίζει σε δύο μέρη: την Grossbasel (Μεγάλη Βασιλεία) και την Klein-
basel (Μικρή Βασιλεία). Σήμερα είναι η ισχυρότερη οικονομικά πόλη της Ελβετίας και φιλοξενεί τα περισσότερα 
μουσεία πολιτισμού και έργων τέχνης της χώρας. Κατά την περιήγησή μας στην πόλη, θα δούμε τον υπέροχο 
καθεδρικό ναό Münster (Μύνστερ), την Markplatz και το Δημαρχείο. Ελεύθερος χρόνος για καφέ. Στη συνέχεια, 
αναχώρηση για το αεροδρόμιο και την πτήση επιστροφής.

  Περιλαμβάνονται   Δεν Περιλαμβάνονται

• Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της 
Aegean Airlines 

• Πρωινό καθημερινά
• Μία μεγάλη αποσκευή έως 23 κιλά
• Μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με διαστάσεις 

56x45x25εκ.
• Ένα προσωπικό αντικείμενο (γυναικεία τσάντα, 

backpack κλπ.) το οποίο πρέπει να χωράει 
κάτω από το μπροστινό σας κάθισμα

• Μετακινήσεις με λεωφορείο πολυτελείας
• Περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
• Έμπειρος αρχηγός- συνοδός του γραφείου μας
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης
• Φ.Π.Α.

• Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και 
γενικά όπου απαιτείται

• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων
• Ό,τι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό 

ή προτεινόμενο
• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και 

λοιπά): 165€

Σημειώσεις:

• Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι
• Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή.
• Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο
• Προαιρετική εκδρομή με το  Αλπικό τρένο: 95€/ενήλικα & 75€/παιδιά 



Αναχώρηση Ξενοδοχείο  
Τοποθεσία

Τιμή σε  
δίκλινο/ 
τρίκλινο

1ο Παιδί 
2-12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ. Πτήσεις 

24 Δεκεμβρίου

6 ημέρες

Movenpick 4* (Λωζάνη)

Zuri by Fassbind 4* (Ζυρίχη) 799€ 689€ 1078€
Aegean Airlines: 

Θεσ/νίκη – Βασιλεία
05:00 – 06:30

Βασιλεία – Θεσ/νίκη                  
13:40 – 17:00

Movenpick 4* (Λωζάνη) 
Kameha Grand 5* (Ζυρίχη) 839€ - 1138€

σύνολο φόρων 165€

Τιμοκατάλογος

Πανόραμα Ελβετίας Αλπικό Τρένο

ΜΕ ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN AIRLINES Δώρο η βαλίτσα!


