
ΖυρίχηΖυρίχη -- ΑλπικόΑλπικό ΤραίνοΤραίνο -- ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν
ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες ΡήνουΡήνου,, ΣαιντΣαιντ ΓκάλενΓκάλεν,, ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν,, ΛουκέρνηΛουκέρνη,,

ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ,, ΙντερλάκενΙντερλάκεν,, ΒέρνηΒέρνη,, ΖυρίχηΖυρίχη ((ΚωνστάνζΚωνστάνζ))
ΠοιοςΠοιος δενδεν ονειρεύτηκεονειρεύτηκε νανα περάσειπεράσει τιςτις γιορτέςγιορτές τωντων ΧριστουγέννωνΧριστουγέννων ήή τηςτης ΠρωτοχρονιάςΠρωτοχρονιάς στηνστην ΕλβετίαΕλβετία έστωέστω καικαι μιαμια

φοράφορά στηστη ζωήζωή τουτου;; ΝαΝα αντικρύσειαντικρύσει τουςτους φαντασμαγορικούςφαντασμαγορικούς ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες τουτου ΡήνουΡήνου,, νανα επισκεφθείεπισκεφθεί τηντην

κουκλίστικηκουκλίστικη ΛουκέρνηΛουκέρνη,, νανα περπατήσειπερπατήσει στουςστους πεζόδρομουςπεζόδρομους τηςτης ρομαντικήςρομαντικής ΒέρνηςΒέρνης,, νανα γνωρίσειγνωρίσει τηντην ιστορικήιστορική

πόληπόλη ΣαιντΣαιντ ΓκάλενΓκάλεν,, νανα απολαύσειαπολαύσει μιαμια ζέστηζέστη σοκολάτασοκολάτα στιςστις όχθεςόχθες τουτου ποταμούποταμού ΛίματΛίματ στηνστην ΖυρίχηΖυρίχη,, νανα φθάσειφθάσει στοστο

κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο τουριστικότουριστικό θέρετροθέρετρο ΙντερλάκενΙντερλάκεν,, νανα κάνεικάνει μιαμια διαδρομήδιαδρομή μεμε τοτο ΑλπικόΑλπικό τραίνοτραίνο μέσαμέσα απόαπό τοπίατοπία

απαράμιλληςαπαράμιλλης ομορφιάςομορφιάς μέχριμέχρι τοτο αριστοκρατικόαριστοκρατικό ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ;; ΚαιΚαι ακόμαακόμα,, νανα ανακαλύψειανακαλύψει τοτο μικροσκοπικόμικροσκοπικό

ΠριγκιπάτοΠριγκιπάτο τουτου ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν;;

ΧριστούγενναΧριστούγεννα,, ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά ήή ΘεοφάνειαΘεοφάνεια στηνστην ΕλβετίαΕλβετία



 ΕξαιρετικέςΕξαιρετικές απ΄απ΄ ευθείαςευθείας πτήσειςπτήσεις μεμε SWISSSWISS

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στουςστους φαντασμαγορικούςφαντασμαγορικούς ΚαταρράκτεςΚαταρράκτες τουτου ΡήνουΡήνου

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην πρωτεύουσαπρωτεύουσα τουτου ΠριγκιπάτουΠριγκιπάτου τουτου ΛιχτενστάινΛιχτενστάιν,, τηντην ΒαντούζΒαντούζ

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο πανέμορφοπανέμορφο ΣαιντΣαιντ ΓκάλενΓκάλεν

 ΔιαδρομήΔιαδρομή μεμε τοτο ΑλπικόΑλπικό τραίνοτραίνο στοστο ΣαιντΣαιντ ΜόριτζΜόριτζ,, τοτο πιοπιο διάσημοδιάσημο καικαι αριστοκρατικόαριστοκρατικό

θέρετροθέρετρο τωντων ΆλπεωνΆλπεων

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο δημοφιλέςδημοφιλές καικαι κοσμοπολίτικοκοσμοπολίτικο τουριστικότουριστικό θέρετροθέρετρο ΙντερλάκενΙντερλάκεν

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην ρομαντικήρομαντική πρωτεύουσαπρωτεύουσα τηςτης ΕλβετίαςΕλβετίας,, τηντην ΒέρνηΒέρνη

 ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στηνστην κουκλίστικηκουκλίστικη ΛουκέρνηΛουκέρνη

 ΔυνατότηταΔυνατότητα επίσκεψηςεπίσκεψης στηνστην ΚωνστάνζΚωνστάνζ,, πουπου βρίσκεταιβρίσκεται στοστο δυτικόδυτικό άκροάκρο τηςτης ομώνυμηςομώνυμης

λίμνηςλίμνης

 ΤέσσεριςΤέσσερις,, πέντεπέντε διανυκτερεύσειςδιανυκτερεύσεις σεσε ξενοδοχείοξενοδοχείο τηςτης επιλογήςεπιλογής σαςσας ~~ COURTYARDCOURTYARD

byby MARRIOTTMARRIOTT 4*4* sup.sup. ήή MARRIOTTMARRIOTT 5*5*

 ΜπουφέΜπουφέ πρόγευμαπρόγευμα καθημερινάκαθημερινά

 ΕμπειρότατοςΕμπειρότατος αρχηγόςαρχηγός--συνοδόςσυνοδός τουτου γραφείουγραφείου μαςμας



1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς
Καταρράκτες του Ρήνου στο καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον
επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και σχηματίζει στη βάση του μια λίμνη, συνεχίζοντας την
αέναη πορεία του προς τις εκβολές του. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Ζυρίχη, όπου κατά τη διάρκεια της
περιήγησής μας θα δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε στους κεντρικούς
πεζόδρομους 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5*
(www.marriot.com) σε απόσταση περιπάτου από την Μπάνχοφστρασσε ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4* sup.
στην συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.

2η μέρα: Ζυρίχη - Λιχτενστάιν - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου μικρότερου
κράτους στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις ελάχιστες χώρες στον κόσμο
που δεν διαθέτει αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική
γλώσσα (γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική βόλτα με το τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Μετά την περιήγησή μας
θα αναχωρήσουμε για το Σαιντ Γκάλεν (St. Gallen), μία ιστορική πόλη της βορειοανατολικής Ελβετίας και πρωτεύουσα
του ομώνυμου καντονιού. Ένα από τα αξιοθέατα της πόλης και μνημείο παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το
1983, είναι η Μονή των Βενεδικτίνων, στην φημισμένη βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται περίπου 150.000 βιβλία και
χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 9ο αιώνα. Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!!
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το αλπικό
τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το πιο
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς την
αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St Moritzsee. Μην
ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για την Ζυρίχη.
Διανυκτέρευση.
.

http://www.marriot.com
http://www.courtyardzurich.com


4η μέρα: Ζυρίχη, …. στις λίμνες του Ιντερλάκεν και την όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη
Πρωινή αναχώρηση για το δημοφιλές
και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο
Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις
λίμνες Τουν και Μπρίενζ, σε απόσταση
αναπνοής από τον εντυπωσιακό και
πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του
Γιουνγκφράου (Jungfrau). Συνεχίζουμε
για την ρομαντική πρωτεύουσα της
Ελβετίας, την Βέρνη, "την πόλη των
κρηνών", που είναι κτισμένη σε μια
καμπή του ποταμού Άαρ. Άφιξη και
περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε το Κοινοβούλιο,
τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον
επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με
τα μεσαιωνικά κτίρια. Επιστροφή στην
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

5η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη
(Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ)
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων καντονιών.
Άφιξη και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ
άλλων το παλιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού κ.ά. Επιστροφή στην
Ζυρίχη. Το μεσημέρι σας προτείνουμε να λάβετε μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στην πανέμορφη γερμανική πόλη
Κωνστάνζ (Konstanz, Κωνσταντία, Κωστάντζα έξοδα ατομικά), η οποία γλύτωσε από τους βομβαρδισμούς του Β΄
παγκοσμίου πολέμου και ως εκ τούτου διατηρείται ατόφια.
Περιγραφή Προαιρετικής εκδρομής: Το μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για την Κωνστάνζ, που βρίσκεται στο δυτικό
άκρο της ομώνυμης λίμνης. Η λίμνη Κωνσταντίας ή Μπόντενζεε (Bodensee) είναι μια από τις πιο γραφικές λίμνες της
Ευρώπης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων στις παρυφές των Άλπεων και ανήκει σε τρία κράτη - την Γερμανία, την
Ελβετία και την Αυστρία. Φθάνοντας θα περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια,
την πλατεία της αγοράς, τις παραδοσιακές μπυραρίες και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια.
Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο (ανάλογα με την ώρα πτήσης). Περπατήστε στους εμπορικούς δρόμους με τις τράπεζες, τις
πολυτελείς μπουτίκ, τα πολυκαταστήματα ή απολαύστε μια ζέστη σοκολάτα στις όχθες του ποταμού Λίματ. Αργά το
απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις:: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να

παραλειφθεί κάτι •Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με το τραίνο RHAETIAN RAILWAYS, η
επιβάρυνση είναι € 90 και περιλαμβάνει το εισιτήριο καθώς και τη μεταφορά με το πούλμαν από το ξενοδοχείο
(κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ) •Το πενθήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει την

εκδρομή Λιχτενστάιν, Σαιντ Γκάλεν • Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Αναχωρήσεις: 22, 23, 28, 30 Δεκεμβρίου 6 μέρες
4 Ιανουαρίου 5 μέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
COURTYARD

by MARRIOTT 4* sup.

2222/12/12 2323/12/12 2828/12/12 3030/12/12 0404//0101

66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 55 μέρεςμέρες

Δίκλινο 795 895 745 895 645

3ο άτομο έως 12 ετών 645 795 645 795 545

Μονόκλινο 1095 1245 1045 1245 895

Τιμή κατ΄ άτομο
MARRIOTT 5*

2222/12/12 2323/12/12 2828/12/12 3030/12/12 0404//0101

66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 66 μέρεςμέρες 55 μέρεςμέρες

Δίκλινο 995 1095 945 1095 795

3ο άτομο έως 12 ετών 845 995 795 995 695

Μονόκλινο 1445 1595 1395 1595 1145

ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της SWISS
Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία

χειραποσκευή έως 8 κιλά

Τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις σε

ξενοδοχείο της επιλογής σας

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως

αναγράφονται στο πρόγραμμα

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
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.



ΠτήσειςΠτήσεις ΠρογράμματοςΠρογράμματος
22/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ LX 1831 14:40 - 16:25 27/12/2022 ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ LX 1842 17:45 - 21:20
23/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ LX 1843 07:05 - 08:55 28/12/2022 ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ LX 1842 17:45 - 21:20
28/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ LX 1843 09:20 -11:10 02/01/2023 ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ LX 1842 21:10 - 00:45
30/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ LX 1843 07:05 - 08:55 04/01/2023 ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ LX 1842 21:10 - 00:45
04/01/2023 ΑΘΗΝΑ ΖΥΡΙΧΗ LX 1843 09:20 - 11:10 08/01/2023 ΖΥΡΙΧΗ ΑΘΗΝΑ LX 1842 17:45 - 21:20


