
Γραφικές πόλεις,  μοναδικά τοπία, φανταστικές διαδρομές, ένα ταξίδι βγαλμένο από 
παραμύθι
Η παραμυθένια Χαϊδελβέργη με το ιστορικό της πανεπιστήμιο και η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει! Θα μαγευτείτε 
από το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες πόλεις με τις παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους 
καταπράσινους αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη μοναδική 
γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρί-σοκολάτα» ! Ένα πλήρες πρόγραμμα, για να απολαύσετε τις πόλεις αυτές που θα 
σας μείνει αξέχαστο!

1η ημέρα: Πτήση για Φρανκφούρτη - 
Χαϊδελβέργη - Περιήγηση
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ > , έλεγχος εισιτηρίων 
και απευθείας πτήση για την Φρανκφούρτη. Άφιξη στη Γερμανία και 
αναχώρηση για την Χαϊδελβέργη, όπου θα πραγματοποιήσουμε την 
πρώτη βόλτα γνωριμίας στην πόλη. Η Χαϊδελβέργη που ο Γκαίτε 
έγραψε για αυτήν το 1779, πως υπάρχει κάτι μαγικό στην πόλη, 
ψηφίστηκε ως η ένατη πιο εμπνευσμένη πόλη παγκοσμίως για να 
επισκεφθεί κάποιος ταξιδιώτης. Θα δούμε τον πεζόδρομο Haupt-
strasse, που είναι από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη, περνάει 
από την κεντρική πλατεία Marktplatz, φιλοξενώντας στο διάβα 
του την αψίδα του Καρόλου, το υπέροχο κτίριο του Δημαρχείου 
και τον εμβληματικό καθεδρικό  ναό του Αγίου Πνεύματος. 
Χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια μετάβαση στο ξενοδοχείο και 
τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ δοκιμάστε την τοπική κουζίνα 
της, που προσφέρει μια μεγάλη ποικιλία από αυθεντικές γεύσεις 
της γερμανικής κουζίνας, με άριστης ποιότητας πρώτες ύλες 
παρασκευής. Δοκιμάστε hachse (χοιρινό κότσι), συνδυασμένο με 
λαχανικά και μια τεράστια ποικιλία από σως, σνίτσελ, λουκάνικα, 
φιλέτα μοσχαριού με σάλτσες κρασιού, πατατόσουπες και rump 
steaks (φιλετάκια τρυφερού χοιρινού), συνοδευόμενα με μπίρα και 
ολοκληρώστε το μενού με μια παραδοσιακή μηλόπιτα.

2η ημέρα: Χαϊδελβέργη - Ζυρίχη
Πρόγευμα και το πρωινό μας είναι αφιερωμένο στην  πανέμορφη 
πόλη της Χαιδελβέργης. Ξεκινάμε την περιήγησή μας σε μια από 
τις ομορφότερες και γραφικότερες πόλεις της Γερμανίας, μια 
πόλη η οποία υπήρξε το κέντρο του γερμανικού ρομαντισμού και 
διαθέτει το παλαιότερο πανεπιστήμιο της χώρας ιδρυμένο το 1386. 
Τα σημαντικότερα αξιοθέατα της πόλης είναι το Παλάτι, κτισμένο 
στις πλαγιές του βουνού Konigstuhl, και η οδός των φιλοσόφων, 
από την οποία μπορείτε να απολαύσετε την πιο ωραία θέα της 
πόλης. Ο κεντρικός δρόμος είναι το βασιλικό μίλι με 1,6 χλμ. μήκος, 
εκεί βρίσκεται και το πιο παλιό ξενοδοχείο της πόλης ‘Zum Ritter’ 
το οποίο λειτουργεί από το 1592. Οι δυο ωραιότερες εκκλησίες 
είναι αυτές του Αγίου Πνεύματος και του πανεπιστήμιου. Δε θα 
παραλείψουμε να ανεβούμε την ιστορική γέφυρα, όπου βρίσκεται 
το άγαλμα της Αθηνάς και τα αγάλματα - σύμβολα των μεγαλύτερων 
ποταμιών της νότιας Γερμανίας. Τελειώνοντας, αναχωρούμε για 
τη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, που βρίσκεται στα 
βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη 
στη μέση. Μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την περιοχή Niederdorf 
, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή. Ακόμη, σας προτείνουμε να πιείτε 
ένα κοκτέιλ στο διάσημο μπαρ Kronenhalle, ένα ζωντανό μουσείο, 
με αυθεντικούς πίνακες του Πικάσο, του Ματίς και του Μιρό στους 
τοίχους του.

3η ημέρα: Βασιλεία - Ζυρίχη - Περιήγηση
Πρόγευμα και ξεκινάμε για την πιο βιομηχανοποιημένη πόλη 
της χώρας. Η Βασιλεία βρίσκεται στο σημείο γνωστό ως το 
τριεθνές, ακριβώς στα σύνορα με τη Γαλλία και τη Γερμάνια. 
Σημείο αναφοράς της, ο ποταμός Ρήνος, ο οποίος πηγάζει από 
τις νοτιοανατολικές Ελβετικές Άλπεις και συνεχίζει το ταξίδι του 
βόρεια μέχρι την Ολλανδία, όπου και εκβάλει στη Βόρεια θάλασσα 
μετά από μια πορεία 1320 χλμ. Από τα πιο σημαντικά αξιοθέατα 
είναι το κόκκινο δημαρχείο της Markplatz με τις αλληγορικές 
φιγούρες, και ο καθεδρικός ναός ο οποίος φτάνει το ύψος των 
67 μέτρων σηματοδοτώντας το θρησκευτικό κέντρο της πόλης.  
Τέλος ακολουθούμε το πλακόστρωτο δρομάκι το οποίο μας 
οδηγεί στο μπαλκόνι του Ρήνου, όπου θα απολαύσουμε την θέα. 
Ελεύθερος χρόνος και στη συνέχεια επιστροφή στη Ζυρίχη, όπου θα 
περιηγηθούμε στο κέντρο της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα 
είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο οποίος χτίστηκε τον 13ο 
αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής στον Μαρκ 
Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο 
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα 
θαυμάσουμε το Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του 
από περίτεχνες ζωφόρους αλλά και τη μαρμάρινη πύλη με την 
επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για 
αγορές και σουβενίρ.  Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε 
την περιοχή Niederdorf , όπου το βράδυ σφύζει από ζωή.

4η ημέρα: Ζυρίχη - Σαιντ Μόριτζ - 
Νταβός - Αλπικό Τρένο (προαιρετική)
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 χειμερινές διακοπές. 
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 και παγετώνες. 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. Το βράδυ σας προτείνουμε 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.  Μη λησμονήσετε στις αγορές 
σας, να αγοράσετε σοκολάτες , καθώς η Ελβετία φημίζεται για την 
παραγωγή τους.

5η ημέρα:  Μοντρέ - Βεβέ - Λωζάνη
Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση για το φημισμένο 
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θέρετρο Μοντρέ. Είναι γνωστό για το ετήσιο φεστιβάλ τζαζ που 
οργανώνεται εδώ. Πολλοί μουσικοί και άνθρωποι της τέχνης 
έζησαν εδώ, όπως οι Στραβίνσκι, Φρέντι Μέρκιουρι ( Queen ), 
Φρανκ Ζάπα και ο Λόρδος Μπάιρον, Λέων Τολστόι, Χανς Κρίστιαν 
Άντερσεν. Ελεύθερος χρόνος για το γεύμα σας σε κάποιο από το 
γνωστά εστιατόρια του Μοντρέ με θέα τη λίμνη, καθώς και για τα 
ψώνια σας στις μπουτίκ του κέντρου του χωριού. Τελειώνοντας και 
περνώντας από τη λουτρόπολη Βεβέ, με την πανέμορφη Μεγάλη 
Πλατεία αλλά και την αποβάθρα Περντονέ, όπου κυριαρχεί το 
άγαλμα του Σαρλό, το οποίο υπενθυμίζει την παραμονή του Τσάρλι 
Τσάπλιν στην περιοχή, καθώς εδώ έζησε τα τελευταία 25 χρόνια 
της ζωής του, φθάνουμε στην Ολυμπιακή πόλη, τη Λωζάνη, στις 
όχθες της λίμνης Λεμάν. Θα δούμε το Μπελ Ερ Μέτροπολ, το πρώτο 

πολυώροφο κτίριο της Ελβετίας, την εκκλησία του Αγ. Φραγκίσκου, 
την πλατεία ντε λα Παλί με το Δημαρχείο και τα γραφεία της Δ.Ο.Ε., 
τον Καθεδρικό Ναό της Νοτρ Νταμ. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη 
και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη.

6η ημέρα: Ζυρίχη - Μόναχο - Πτήση 
Επιστροφής
Όλα τα ωραία κάποτε τελειώνουν.. εκτός αν έχεις φωτογραφίες! 
Είμαστε σίγουροι πως μέχρι τώρα έχετε αρκετό υλικό. Mετά το 
πρόγευμά μας, νωρίς το πρωί θα αναχωρήσουμε για το Μόναχο, 
μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση επιστροφής. 
Άφιξη το απόγευμα στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Περιλαμβάνονται:
• αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της LUFTHANSA 
• Αποσκευές : 1 χειραποσκευή ανά άτομο + 1 αποσκευή έως 20kg 

ανά δύο άτομα
• Για τους εκδρομείς που ταξιδεύουν σε μονόκλινο 

περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή και 1 αποσκευή έως 20kg  
• διαμονή για 5 διαν/σεις ( 1διαν. Στη Χαϊδελβέργη και 4 στη 

Ζυρίχη )  
• πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο 
• μεταφορές - περιηγήσεις με πολυτελές λεωφορείο σύμφωνα με 

το πρόγραμμα 
• τοπικός φίλος - συνοδός εκδρομής 
• ταξιδιωτική ασφάλιση

Δεν περιλαμβάνονται:
• φόρος διαμονής
• εισιτήρια εισόδων σε αξιοθέατα
• προαιρετικές δραστηριότητες

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία Τιμή σε 
δίκλινο

Τιμή 
Παιδιού

Tιμή 
Μονοκ Αερ. Εταιρία
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LEONARDO 4* Χαϊδελβέργη
DORINT 4* Ζυρίχη 589 429 675

LUFTHANSA
ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 14:35 ΦΡΑΝΚΦΟΥΡΤΗ 16:15 

ΜΟΝΑΧΟ 13:20 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 16:25 

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή ανά άτομο 
& 1 αποσκευή έως 20κ ανά δύο άτομα

LEONARDO 4* Χαϊδελβέργη
ΗILTON 4* Ζυρίχη 629 449 735

LEONARDO 4* Χαϊδελβέργη
KAMEHA GRAND ZURICH 4* plus 

Ζυρίχη
649 449 765

LEONARDO 4* Χαϊδελβέργη
CROWNE PLAZA 4* plus Ζυρίχη 669 449 779

+Σύνολο φορών 145 ευρώ
Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής (2,8ε στη Ζυρίχη / άτομο / διανυκτέρευση)


