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1η ηµέρα: Αθήνα-Γενεύη-Λωζάνη
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για τη πανέµορφη Γενεύη.
Άφιξη, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την Λοζάνη, χτι-
σµένη στις όχθες της Λίµνης της Γενεύης. Στην πανοραµική περιήγηση
θα δούµε τον Γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον Ναό του
Αγίου Φραγκίσκου και τέλος το Φρούριο του 12ου αιώνα. Ένα από τα
σηµαντικότερα αξιοθέατα είναι ο καθεδρικός ναός Νοτρ Νταµ στην
παλιά πόλη, που είναι ορατός σχεδόν από παντού. Κατασκευάστηκε
τον 12ο αιώνα και είναι ιδιαίτερα επιβλητικός, ενώ αν ανεβείτε στον
πύργο του, η θέα είναι εντυπωσιακή. Η Λοζάνη αποτελεί έδρα της
∆ιεθνούς Ολυµπιακής Επιτροπής και δυο µεγάλων πανεπιστηµίων.
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

2η ηµέρα: Λωζάνη-Γενεύη (προαιρετική επίσκεψη στο Σαµονί) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την κοµψή και κοσµοπολίτικη
Γενεύη, έδρα πολλών, µεγάλων ∆ιεθνών Οργανισµών. Ανάµεσα στα
αξιοθέατα που θα δούµε είναι το Μέγαρο των Εθνών, το Μουσείο
του Ερυθρού Σταυρού, το περίφηµο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λου-
λουδένιο ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Κα-
θεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και το ∆ιεθνές Μνηµείο της Θρη-
σκευτικής Μεταρρύθµισης. Τα γραφικά δροµάκια της παλιάς πόλης µε
τα πέτρινα κτίρια σε συνδυασµό µε τη µοντέρνα πόλη των Τραπεζών
και των µεγάλων Ασφαλιστικών Εταιρειών θα σας εντυπωσιάσουν.
Χρόνος ελεύθερος. Για όσους επιθυµούν µπορούν προαιρετικά να
επισκεφτούν το Σαµονί πόλη που βρίσκεται στη Β∆ πλευρά των Άλ-
πεων, σε υψόµετρο 1035 µέτρων. Το τοπίο κυριαρχείται φυσικά από
την επιβλητική παρουσία της οροσειράς των Λευκών Όρεων (Mont
Blanc), του ψηλότερου βουνού της Ευρώπης, µε 4807 µ. υψόµετρο.
Η κοιλάδα έχει δηµιουργηθεί από την εποχή των παγετώνων, µε το
µήκος της να φτάνει τα 17 χλµ. Το Σαµονί σήµερα είναι και οδικός
κόµβος αφού µέσω του τούνελ του Mont Blanc (Λευκού όρους) επι-
τυγχάνεται η πρόσβαση στην Ιταλία. Η πόλη σήµερα είναι ένα από τα
διασηµότερα τουριστικά θέρετρα παγκοσµίως. Επιστροφή στο ξενο-
δοχείο µας στη Λοζάνη. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα: Λωζάνη-Βέρνη-Ιντερλάκεν-Ζυρίχη
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Επιβίβαση στο πούλµαν και διασχίζοντας τη
πανέµορφη Ελβετική ύπαιθρο θα επισκεφθούµε µία από τις οµορ-
φότερες και πιο σηµαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύουσα της
Ελβετίας, τη Βέρνη που είναι κτισµένη στις όχθες του ποταµού ‘Άαρ.
Στην περιήγηση µας στην παλιά πόλη,θα δούµε τον περίφηµο Πύργο

των Ρολογιών µε το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Κα-
θεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που στεγάζει το οµο-
σπονδιακό Κοινοβούλιο. Στη συνέχεια θα επισκεφθούµε το κοσµο-
πολίτικο Ιντερλάνκεν, την πόλη µεταξύ των λιµνών όπως σηµαίνει το
όνοµα του. Θα περπατήσουµε στην λεωφόρο Χέεβεκ µε τις καρυδιές
και τις ινδικές καστανιές και θα θαυµάσουµε τις µοναδικές οµορφιές
της πόλης. Άφιξη στη Ζυρίχη το απόγευµα, µεταφορά και τακτοποίηση
στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση. 

4η ηµέρα: Ζυρίχη-Καταράκτες Ρήνου 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραµική περιήγηση στη Ζυρίχη. Θα
διασχίζουµε τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι µε-
γαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα µοντέρνα καταστήµατα, τον
Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουµνίστερ του 13ου αιώνα
διάσηµη για τα βιτρό της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου µε την µε-
γαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει το
∆ηµαρχείο, την Όπερα, και το µοντέρνο κτίριο Λε Κουρµουζιέ που
είναι το κέντρο προστασίας περιβάλλοντος. Στη συνέχεια αναχώρηση
για τους καταρράκτες Ρήνου, που βρίσκονται στην πόλη Σάφχάουζεν
στα σύνορα Ελβετίας – Γερµανίας για να δούµε τους πιο εντυπωσιακούς
σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης, µέσα στο καταπράσινο Αλ-
πικό τοπίο. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο µας στη
Ζυρίχη. ∆ιανυκτέρευση. 

5η ηµέρα: Ζυρίχη-Σαιντ Μόριτζ-Νταβός (Αλπικό τρένο- προ-
αιρετικό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ηµέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς
θέλετε. Εµείς 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 υψη-
λών προϋποθέσεων χειµερινές διακοπές. Μετά από µια θαυµάσια
διαδροµή φθάνουµε στη Κούρ. 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 οµορ-
φιά. Σύντοµη επίσκεψη στο Νταβός και αργά το απόγευµα επιστροφή
στη Ζυρίχη. ∆ιανυκτέρευση. 

6η ηµέρα: Ζυρίχη-Λουκέρνη-Αθήνα 
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για την Λουκε�ρνη, µία από τις

οµορφότερες πόλεις της Ελβετίας. Εντυπωσιακή η παλιά Πόλη µε τις
χρωµατιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δροµάκια και
τις στολισµένες µε σιντριβάνια µικρές πλατειές. Στην πανοραµική πε-
ριήγηση θα δούµε σπουδαίο αξιοθέατο όπως την ξύλινη σκεπαστή
µεσαιωνική γέφυρα Καπελµπρι�κε που απεικονίζει την ιστορία της
πόλης σε 120 πινάκες ζωγραφισµένους σε ξύλο, το παλιό ∆ηµαρχείο
και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη µια παραµυθένια
χροιά. Χρόνος ελεύθερος ως την ώρα που θα µεταφερθούµε στο αε-
ροδρόµιο της Ζυρίχης για την πτήση της επιστροφής µας. 

Σηµείωση: 
Στις αναχωρήσεις 28/07, 10/08, 23/08, το πρόγραµµα θα εκτελεστεί αντί-
στροφα. Ρωτήστε µας για τις πτήσεις.

   Αναχωρήσεις                            Ξενοδοχείο                              ∆ιατροφή         EarlyBooking      Κανονική Τιµή         Παιδί 2-12         Επιβ. Μονόκ.            Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

Φόροι αεροδροµίων & επίναυλοι καυσίµων 150€. Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 23kg ανά άτοµο • Check points: 20€ 

20,28/7
3,10,17
& 23/8

695€ 735€Kamiha Zurich 5* Ζυρίχη
Hotel De La Paix 4* Λωζάνη πρωινό – 180€

Swissair 
Αθήνα-Γενεύη 13:20-15:10
Ζυρίχη-Αθήνα 21:10-00:45

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ
Ζυρίχη, Καταρράκτες Ρήνου, Βέρνη, Λοζάνη, Γενεύη, Ιντερλάνκεν, Λουκέρνη, (Σαιντ Μόριτς,Νταβός)
6 ΗΜΕΡΕΣ | 

Περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικής θέσης Αθήνα –Γε-
νεύη & Ζυρίχη – Αθήνα µε την Swissair - Πολυτελές κλιµατιζόµενο πούλµαν
του γραφείου µας για τις µεταφορές και µετακινήσεις σύµφωνα µε το πρό-
γραµµα - ∆ιαµονή σε επιλεγµένα ξενοδοχεία 5* & 4* Sup - Πρωινό µπουφέ
καθηµερινά - Εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο
αναλυτικό πρόγραµµα της εκδροµής - Έµπειρο Αρχηγό – Συνοδό του γρα-
φείου µας - Ασφάλεια αστικής/επαγγελµατικής ευθύνης.

∆εν Περιλαµβάνονται: Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων -
Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάµατα και γενικά όπου
απαιτείται - Εισιτήριο Αλπικού τρένου (60€) το άτοµο - Προαιρετική επί-
σκεψη στο Σαµονί 20€ - ∆ηµοτικοί φόροι ξενοδοχείων το άτοµο τη βραδιά
(Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα) - Check Point 20€ - Ό,τι ρητά αναφέρεται
σαν προαιρετικό ή προτεινόµενο.


