
ΕλάτεΕλάτε νανα γιορτάσουμεγιορτάσουμε μαζίμαζί τατα πιοπιο όμορφαόμορφα ΧριστούγενναΧριστούγεννα μέσαμέσα στιςστις πανέμορφεςπανέμορφες πόλειςπόλεις

καικαι στοστο ειδυλλιακόειδυλλιακό τοπίοτοπίο τωντων ΕλβετικώνΕλβετικών ΆλπεωνΆλπεων!!!!!!

ΕλάτεΕλάτε νανα σαςσας οδηγήσουμεοδηγήσουμε στην…στην… ΚορυφήΚορυφή τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης/"Top/"Top ofof Europe"Europe" σταστα 3.4543.454 μέτραμέτρα

ΜεΜε βάσηβάση τοτο κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο τουριστικότουριστικό θέρετροθέρετρο ΙντερλάκενΙντερλάκεν,, τηντην ""πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης περιπέτειαςπεριπέτειας"" τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,,

επισκεπτόμαστεεπισκεπτόμαστε ττηνην κουκλίστικηκουκλίστικη ΛουκέρνηΛουκέρνη,, τηντην γραφικήγραφική καστροπολιτείακαστροπολιτεία ΓκρυγιέρΓκρυγιέρ,, τηντην

ρομαντικήρομαντική πρωτεύουσαπρωτεύουσα ΒέρνηΒέρνη καικαι τηντην πανέμορφηπανέμορφη ΖυρίχηΖυρίχη..

ΙντερλάκενΙντερλάκεν,, GGlacierlacier ExpressExpress
ΖέρματτΖέρματτ,, ΓκρυγιέρΓκρυγιέρ,,

ΖυρίχηΖυρίχη,, ΒέρνηΒέρνη,, ΛουκέρνηΛουκέρνη,, ΓκρίντελβαλντΓκρίντελβαλντ//Γιουνγκφράου……Γιουνγκφράου……..



ΠέντεΠέντε διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις στοστο κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο τουριστικότουριστικό θέρετροθέρετρο ΙντερλάκενΙντερλάκεν,, στοστο ξενοδοχείοξενοδοχείο

THETHE HEYHEY 4*4* sup.,sup., στοστο κέντροκέντρο τηςτης πόληςπόλης τωντων δύοδύο λιμνώνλιμνών

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην ρομαντικήρομαντική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΒέρνηΒέρνη,, τηντην ""πόληπόλη τωντων κρηνώνκρηνών""

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην γραφικήγραφική καστροπολιτείακαστροπολιτεία ΓκρυγιέρΓκρυγιέρ,, ""πατρίδαπατρίδα"" τουτου ομώνυμουομώνυμου αγελαδινούαγελαδινού τυριούτυριού

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη σεσε ΕργοστάσιοΕργοστάσιο ΣοκολάταςΣοκολάτας

ΕπίσκεψηΕπίσκεψη τοτο ""χωριόχωριό τωντων παγετώνωνπαγετώνων",", τοτο παραμυθένιοπαραμυθένιο ΓκρίντελβαλντΓκρίντελβαλντ καικαι …στην…στην ""ΚορυφήΚορυφή

τηςτης ΕυρώπηςΕυρώπης"" // "Top"Top ofof Europe"Europe"

ΑνάβασηΑνάβαση μεμε τοντον οδοντωτόοδοντωτό στοστο ΑλπικόΑλπικό ΖέρματτΖέρματτ στηστη σκιάσκιά τουτου μεγαλειώδουςμεγαλειώδους ΜάττερχορνΜάττερχορν

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην μεγαλύτερημεγαλύτερη πόληπόλη τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΖυρίχηΖυρίχη,, τηντην πόληπόλη τωντων τραπεζώντραπεζών

ΠεριήγησηΠεριήγηση στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ΛουκέρνηΛουκέρνη

 ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος ΑρχηγόςΑρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας



1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Ιντερλάκεν
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα δούμε την περίφημη λεωφόρο
Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης, θα δούμε (εξωτερικά) την
εκκλησία Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, τον Καθεδρικό ναό, το Δημαρχείο, τον Πύργο του
Ρολογιού, τον λόφο του Λίντερχοφ, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ και άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια θα
αναχωρήσουμε για το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, το οποίο βρίσκεται σε μια
ειδυλλιακή τοποθεσία ανάμεσα στις κρυστάλλινες λίμνες Τουν και Μπρίενζ που τροφοδοτούνται από τον ποταμό
Άαρ, τον μεγαλύτερο της Ελβετίας, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό
όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau).
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο THE HAY 4*
sup. (www.thehayhotel.ch). Διανυκτέρευση.
2η μέρα: Ιντερλάκεν, Χριστουγεννιάτικες
αγορές, Βέρνη, Γκρυγιέρ, Εργοστάσιο
Σοκολάτας, Δείπνο με φοντύ
Σήμερα το πρωί θα επισκεφθούμε την
χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, όπου θα
έχετε την ευκαιρία να αγοράσετε καλόγουστα
αναμνηστικά και στολίδια, να δοκιμάσετε
τοπικές λιχουδιές και να απολαύσετε την
εορταστική ατμόσφαιρα των ημερών. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για την ρομαντική
πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πανέμορφη
Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια καμπή του
ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Σύμφωνα
με τον θρύλο, ο ιδρυτής της πόλης δούκας
Μπέρτολντ Ε’ της έδωσε το όνομα του
πρώτου ζώου που σκότωσε σε ένα κυνήγι το
1191 - μια αρκούδα (Bär), η οποία αποτελεί το
έμβλημά της για περισσότερα από 500 χρόνια.
Ο πρώτος λάκκος με αρκούδες
κατασκευάστηκε το 1441 και ο τέταρτος
βρίσκεται μεν στο κέντρο της πόλης, αλλά
είναι κενός. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής
μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του
ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό
ναό, το παλιό Δημαρχείο και θα
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα
μεσαιωνικά κτίρια. Στον ελεύθερο χρόνο σας
μπορείτε να επισκεφθείτε την
χριστουγεννιάτικη αγορά της πόλης, το
πολυκατάστημα Loeb, καθώς και την
Confisserie Tschirren για τις ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας! Συνεχίζουμε για την μικροσκοπική γραφική
καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, "πατρίδα" του ομώνυμου αγελαδινού τυριού, που είναι κτισμένη στους πρόποδες των
Άλπεων. Με τα παραδοσιακά σπίτια του 15ου και 17ου αιώνα και το επιβλητικό κάστρο του 11ου αιώνα (Château
de Gruyères), ο τόπος αυτός μεταφέρει τους επισκέπτες σε έναν κόσμο παραμυθιών! Στη συνέχεια θα
επισκεφθούμε ένα εργοστάσιο σοκολάτας και θα δούμε τη διαδικασία παραγωγής της. Ολοκληρώνοντας τις
σημερινές επισκέψεις μας, μας περιμένει ένα δείπνο με φοντύ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

http://www.thehayhotel.ch


3η μέρα: Ιντερλάκεν…Στην Κορυφή της Ευρώπης/"Top of Europe"
Πρωινή οδική αναχώρηση για το "χωριό των παγετώνων", το παραμυθένιο Γκρίντελβαλντ (Grindelwald), ένα
φημισμένο χιονοδρομικό θέρετρο που είναι κτισμένο σε υψόμετρο 1.035 μέτρων στις Ελβετικές Άλπεις. Από εδώ θα
επιβιβαστούμε στο τραίνο/οδοντωτό (έξοδα ατομικά) με προορισμό τον υψηλότερο σιδηροδρομικό σταθμό της
Ευρώπης, το "Top of Europe", στον ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου, που βρίσκεται σε υψόμετρο 3.454 μέτρων -
μια διαδρομή πέρα από κάθε φαντασία, που η ομορφιά της πραγματικά θα σας κόψει την ανάσα! Η περιοχή αυτή
είναι η πρώτη που εντάχθηκε στα αλπικά μνημεία φυσικής κληρονομιάς της UNESCO. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
Διανυκτέρευση.

4η μέρα: Ιντερλάκεν, Χριστούγεννα
Ελεύθερη μέρα για να εξερευνήσετε το (W)Interlaken, όπως επονομάζεται αυτό το μοναδικής ομορφιάς χειμερινό
θέρετρο με την συγκλονιστική θέα στις βουνοκορυφές των Άλπεων, διάσημο ήδη από τις αρχές του 19ου αιώνα,
όταν ανάμεσα στους διάσημους επισκέπτες του ήταν ο Γκαίτε, ο Μέντελσον και το Λόρδος Βύρων. Περπατήστε
δίπλα στον ποταμό Άαρ με τις όμορφες γέφυρες, τριγυρίστε στις γοητευτικές γειτονιές της μικρής αυτής κωμόπολης,
απολαύστε ένα ζεστό ρόφημα σε κάποιο από τα αναρίθμητα καφέ, δοκιμάστε εξαιρετικά τυριά και τοπικά εδέσματα σε
παραδοσιακά εστιατόρια. Διανυκτέρευση.



5η μέρα: Ιντερλάκεν, Ανάβαση με τον οδοντωτό στο Αλπικό Ζέρματτ
Πρωινή αναχώρηση για μια ακόμα εκδρομή στις Ελβετικές Άλπεις. Ακολουθώντας μια πανέμορφη διαδρομή,
ανεβαίνουμε μέχρι το σημείο από το οποίο θα επιβιβαστούμε στον οδοντωτό για να φθάσουμε στο "διαμάντι των
Άλπεων", το παραμυθένιο Ζέρματτ, ένα από τα διασημότερα κέντρα αλπινισμού (σε υψόμετρο 1.620 μέτρων).
Βρίσκεται στη σκιά της μονίμως χιονισμένης κορυφής του πολυφωτογραφημένου μεγαλειώδους βουνού
Μάττερχορν (Matterhorn, 4.480 μέτρα), το σήμα κατατεθέν των Άλπεων και της Ελβετίας, στα σύνορα με την Ιταλία,
το δε πυραμιδωτό του σχήμα είναι εξαιρετικά οικείο για έναν …νοστιμότατο λόγο: απεικονίζεται στο περιτύλιγμα της
περίφημης ελβετικής σοκολάτας Toblerone. Χρόνος ελεύθερος για να περιπλανηθείτε στους μικρούς γραφικούς
δρόμους και τα πέτρινα σοκάκια, μέσα από τα οποία ξεπηδούν κάποια παλιά καλοδιατηρημένα ξύλινα σπίτια.
Μπορείτε επίσης να επισκεφθείτε το μουσείο Μάττερχορν, αν σας ενδιαφέρει η ιστορία της κατάκτησης του βουνού
από τους πρώτους ορειβάτες το 1865 και η τουριστική εξέλιξη της περιοχής από τις αρχές του 19ου αιώνα.
Ακολουθεί γεύμα και επιστροφή στο ξενοδοχείο γεμάτοι όμορφες εντυπώσεις από την υπέροχη αυτή εκδρομή μας.
Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ιντερλάκεν - Λουκέρνη - Ζυρίχη - Αθήνα
Σήμερα το πρωί θα
αναχωρήσουμε για την
κουκλίστικη Λουκέρνη, που είναι
κτισμένη στις όχθες της λίμνης
των τεσσάρων καντονιών. Κατά τη
διάρκεια της περιήγησής μας στο
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό
κέντρο της πόλης θα δούμε
μεταξύ άλλων το παλιό Δημαρχείο,
την χαρακτηριστική γραφική
ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του
Λιονταριού κ.ά. Χρόνος ελεύθερος
για να εξερευνήσετε περαιτέρω
την πόλη. Συνεχίζουμε για το
αεροδρόμιο της Ζυρίχης, απ΄
όπου θα επιβιβαστούμε στην
πτήση για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά (κυρίως λόγω των

αργιών), χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα.

 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΑΝΑΧΩΡΗΣΗ:: 2222 ΔεκεμβρίουΔεκεμβρίου ~~ 66 μέρεςμέρες

Τιμή κατ΄ άτομο

Δίκλινο 1295

3ο άτομο έως 12 ετών 1195

Μονόκλινο 1695

ΈωςΈως 1212 άτοκεςάτοκες δόσειςδόσεις

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της SWISS

Πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο THE HEY 4* sup. στο κέντρο του Ιντερλάκεν των δύο λιμνών
Ένα δείπνο και ένα γεύμα, όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα

Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

αναγράφονται στο πρόγραμμα

Εισιτήριο για τον οδοντωτό στο Ζέρματτ
Επίσκεψη σε εργοστάσιο σοκολάτας
Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων,

check points, parking, φόροι πόλεων,

ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για

ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 350
Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα

Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα

Εισιτήριο τραίνου/οδοντωτού για το "Top of

Europe" στον ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου

Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό,

προτεινόμενο κλπ.

Οι πτήσεις μας

με

SWISS

22/12 LX 1831 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 14:40-16:25

27/12 LX 1842 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17:45-21:20



THETHE HEYHEY 4*4* supsup..




