
 
ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΜΑΓΕΙΑ 

ΖΥΡΙΧΗ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 
BEΡΝΗ-ΛΩΖΑΝΗ-ΓΕΝΕΥΗ-ΣΑΜΟΝΙ-ΜΟΝΤΡΕ-ΒΕΒΕ-

ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ-
ΒΑΣΙΛΕΙΑ-ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ-ΝΤΑΒΟΣ 

 
Αναχωρήση : 07/08  
1η μέρα: Αθήνα – Ζυρίχη-Βέρνη-Λωζάνη-Γενεύη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Ζυρίχη, το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο 
της Ελβετίας. Άφιξη και συνεχίζουμε για τη Γενεύη με εξόρμηση στην ελβετική φύση που 
αποζημιώνει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη.Πρώτος μας σταθμός στη διοικητική 
πρωτεύουσα Βέρνη, όπου θα γνωρίσουμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Πύργο του 
Ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, το παλιό Δημαρχείο και θα 
περπατήσουμε στα πεζοδρομημένα τμήματα με τα Μεσαιωνικά κτίρια.Συνεχίζουμε για τη 
Λωζάνη, το δεύτερο μεγαλύτερο αστικό κέντρο της λίμνης αλλά και έδρα του Ολυμπιακού 
Μουσείου.Σύντομη στάση για να επισκεφτούμε το Ολυμπιακό μουσείο. Το βράδυ θα 
τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της ΓΕΝΕΥΗΣ. Διανυκτέρευση.  

2η μέρα:ΣΑΜΟΝΙ  
Πρόγευμα και αναχωρούμε για τις Αλπεις για το χειμερινό παραθεριστικό κέντρο και 
χιονοδρομικό Σαμονί, το πιο φημισμένο της Γαλλίας σε ύψος 1.030μ. Εδώ το glamour 
κυριαρχεί. Θα συναντήσουμε πανάκριβα ξενοδοχεία, μπουτίκ με επώνυμα κοσμήματα και 
είδη ένδυσης, γραφικά καφέ, παραδοσιακά εστιατόρια με γνήσιο Αλπικό χαρακτήρα. Άφιξη 
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας στην περιοχή της λίμνης Λεμάν. 

3η μέρα:ΜΟΝΤΡΕ – ΒΕΒΕ – ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ-ΖΥΡΙΧΗ 
Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για 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. Συνεχίζουμε για το «διαμάντι» της ελβετικής Ριβιέρας, το περίφημο 
Μοντρέ. Είναι πασίγνωστο για τους εκλεκτούς του επισκέπτες (όπως ο Λόρδος Βύρων, ο 
Τολστόι αλλά και ο Φρέντι Μέρκιουρι) καθώς και για το διάσημο φεστιβάλ τζαζ μουσικής. 
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. Συνεχίζουμε για 

αναχώρηση για το μαγευτικό  Ίντερλάγκεν, που όπως δηλώνει και το όνομα του είναι 
ανάμεσα στις λίμνες Μπριέντ και Θούν και αποτελεί φημισμένο θέρετρο του διεθνούς Τζέτ- 
Σετ. Θα θαυμάσουμε την περίφημη εκκλησία του Πύργου του 12ου αιώνα, το ωραιότατο 
πάρκο του Καζίνου και το ιστορικό ξενοδοχείο Βικτόρια Γιουνγκφράου.Επόμενος σταθμός 
μας σταθμός μας η κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισμένη στην άκρη της λίμνης . 
Σύντομη περιήγηση στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό Δημαρχείο, 
την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο των Λεόντων και τα άλλα αξιοθέατα 
της πόλης. Τέλος θα καταλήξουμε στην οικονομική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Ζυρίχη. 

4η μέρα:  ΖΥΡΙΧΗ-ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ-ΒΑΣΙΛΕΙΑ 
Πρωινό και περιήγηση  στην πόλη, που απλώνεται στις δυο όχθες του ποταμού Λίματ. 
Ξεκινώντας από τη παλιά πόλη θα δούμε τη Γοτθική εκκλησία του 13ου αιώνα 
Φραουμίνστερ, , την εκκλησία του Αγ. Πέτρου με τη μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην 
Ευρώπη,  το Δημαρχείο, την Όπερα, το Πανεπιστήμιο, τη Πινακοθήκη κα. Τέλος, δε θα 
παραλείψουμε να περπατήσουμε στη διάσημη λεωφόρο των μεγάλων τραπεζών τη 
Μπάνχοφστράσε.Αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου, ένα 
μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη καθώς ο υδάτινος όγκος 
πέφτει με βοή από ψηλά και στην βάση του σχηματίζει μία λίμνη. Συνεχίζουμε για την τρίτη 
μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Βασιλεία.Χτισμένη στις όχθες του Ρήνου και πάνω στα 
σύνορα Ελβετίας, Γαλλίας, Γερμανίας αποτέλεσε διαχρονικά σπουδαίο εμπορικό κόμβο, 
επισκοπική έδρα και διαθέτει ένα από τα αρχαιοτέρα πανεπιστήμια της κεντρικής Ευρώπης, 
γνωστό ιδιαίτερα από το όνομα του Εράσμου, ο οποίος έζησε, δίδαξε και πέθανε εδώ. Θα 



δούμε το παλιό δημαρχείο στην ομώνυμη πλατεία, θα περάσουμε από την παλιά ψαραγορά 
με τα κτίρια σε Αρτ νουβό στυλ και θα ανηφορίσουμε μέσα από τα στενά δρομάκια της 
παλιάς πόλης μέχρι την πλατεία του καθεδρικού ναού. Η πόλη γνωστή για το τοπικό 
καρναβάλι της, αποθανατίστηκε σε κεντρικό πάρκο με τις ομώνυμες μοντέρνες κατασκευές 
του Τιγκελε, ενώ στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να επισκεφθείτε το σημαντικότερο 
μουσείο τέχνης της Ελβετίας ή να κάνετε τη βόλτα σας κατά μήκος του Ρήνου 
απολαμβάνοντας την πανοραμική θεά.Επιστροφή στη Ζυρίχη,διανυκτέρευση. 

5η μέρα:  ΜΕ ΤΟ ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ ΣΤΟ ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ..(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ 

ΕΚΔΡΟΜΗ) 
Μπουφέ πρόγευμα και προαιρετικά ξεκινάμε για την γραφική Κούρ. Εδώ μας περιμένει το 

Αλπικό τρένο (εισιτήριο εξ ιδίων) για την ανάβασή μας μέσα από μια μαγευτική διαδρομή, 

διασχίζοντας το αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν, δίπλα από δάση και λίμνες στο St 
Moritz, το πιο διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Το παγκοσμίου φήμης 
χιονοδρομικό κέντρο Σαίν Μόριτζ συγκεντρώνει διασημότητες και επωνύμους από όλο τον 
κόσμο. Περίπατος στα γραφικά μικρά πλακόστρωτα στενάκια με τα κουκλίστικα σαλέ και τη 
μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη γραφική λίμνη St. Moritzsee. Απολαύστε τη μέρα σας στο 
κοσμοπολίτικο θέρετρο στις πλαγιές της «κορυφής του κόσμου».Επιστροφή στη 
Ζυρίχη.Διανυκτέρευση. 

6η μέρα:  ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ 
Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής 
 

Tιμή συμμετοχής κατ’άτομο σε δίκλινο δωμάτιο : 545€ 
Επιβαρυνση μονόκλινου δωματίου :                     150€ 

 
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με την ΑΕGEAN AIRLINES 

• Πέντε διανυκτερεύσεις σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4*  
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά 
• Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό, κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 
• Ταξιδιωτική Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
• Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
Φόροι αεροδρομίων 150€, αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, 
εισιτήρια πλοιαρίων-τραίνων-μετρό-τελεφερίκ, προαιρετικές εκδρομές κ.λπ. που δεν 

αναφέρονται στα πιο πάνω περιλαμβανόμενα. 
 

 
ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΕ AEGEAN AIRLINES 
 
ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ   08.35 – 10.25 
ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ  11.10  -  14.45 
 


