
 

 

Πανόραμα Ελβετίας 
 

Λωζάννη, Μοντρέ, Γενεύη, Βέρνη, Ζυρίχη, Ιντερλάκεν, Λουκέρνη, Καταρράκτες Ρήνου 
 

5 μέρες 
 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Μοντρέ - Λωζάννη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Φθάνοντας θα αναχωρήσουμε για την υπέροχη 

Λωζάννη με ενδιάμεση επίσκεψη στο Μοντρέ, μια από τις πιο όμορφες πόλεις της Ελβετίας. Ελεύθερος 

χρόνος και συνεχίζουμε για την πόλη-ζωγραφιά, τη Λωζάννη. Πεζοί, θα επισκεφθούμε το παλιό τμήμα της 

πόλης με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, μέχρι να φθάσουμε στον 

γοτθικό καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα, χωρίς βέβαια να παραλείψουμε να δούμε το μουσείο των 

Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο  

 

2η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Λωζάννη 
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη, όπου θα δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως 

του ΟΗΕ και του Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που αναβλύζει μέσα από τη λίμνη 

και αποτελεί μαζί με το πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος 

για να περπατήσετε στην παλιά πόλη με τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες αντικερί, τα 

μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία, τα πολυάριθμα εστιατόρια και καφέ. Επιστροφή στη Λωζάννη.  

 

3η μέρα: Λωζάννη - Βέρνη - Ζυρίχη 
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια 

καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά την περιήγησή μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον 

πύργο του ιστορικού ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους 

με τα μεσαιωνικά κτίρια. Συνεχίζουμε για τη Ζυρίχη, την οικονομική πρωτεύουσα της χώρας, όπου θα 

δούμε την παγκοσμίως γνωστή λεωφόρο Μπανχοφστράσσε, την εκκλησία Φράουμυνστερ με τα βιτρώ 

του Σαγκάλ, το Δημαρχείο κλπ. και θα περπατήσουμε στους πεζοδρόμους της παλιάς πόλης. 

Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.   

 

4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ιντερλάκεν - Ζυρίχη 
Σήμερα θα επισκεφθούμε την κουκλίστικη Λουκέρνη, κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων 

καντονιών, όπου θα δούμε παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική σκεπαστή ξύλινη γέφυρα, το μνημείο 

του Λιονταριού και άλλα αξιοθέατα. Στη συνέχεια αναχωρούμε για το δημοφιλές τουριστικό θέρετρο 

Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις λίμνες Τουν και Μπριντς σε απόσταση αναπνοής από τον 

εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του Γιουνγκφράου (Jungfrau). Ελεύθερος χρόνος για να 

απολαύσουμε την πόλη με τα ανθοστόλιστα πάρκα και επιστροφή στη Ζυρίχη.  

 

5η μέρα: Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Αθήνα 
Πρωινή αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που 

εντυπωσιάζει τον επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στη βάση σχηματίζει 

λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές του. Στη συνέχεια μεταφορά στο αεροδρόμιο 

της Ζυρίχης και πτήση για την Αθήνα. 

 

 

Αναχωρήσεις 

 

05/04/18 

                   

27/04, 24/05/18 

Τιμές κατ’ άτομο  

Δίκλινο 565 € 495 € 

Επιβ. Μονόκλινου 190 € 190 € 

Παιδί (έως 12 ετών) 495 €  425 € 

Φόροι Αεροδρομίων 150 €  

                                   

 

 

 

 



 

Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Ζυρίχη-Αθήνα με SWISS INTERNATIONAL  

• Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*-4* sup  

• Πρωινό από μπουφέ καθημερινά   

• Μεταφορές, Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα της εκδρομής.  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική ασφάλιση για τους εκδρομείς έως 75 ετών  

• Αρχηγός συνοδός  

• Φ.Π.Α. 

 

Δεν περιλαμβάνονται:  
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων 150 €  

 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, παλάτια, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται 

 check point : 20 € το άτομο 

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά, ποτά  

 δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (καταβάλλεται απευθείας σε αυτά) 

 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο ή δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα 

 

Ενδεικτικά Ξενοδοχεία : 
Laussane : Hotel De La Paix 4* or similar 

Zurich : Courtyard by Marriott Zurich North 4* or similar 

 

Σημειώσεις :  
 Τα προγράμματα μπορούν να εκτελεστούν με διαφορετική σειρά. H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί 

να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές. 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε 

πρόσθετη κλίνη .  Παιδιά που ταξιδεύουν συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη 

συγκατάθεση του άλλου γονέα από το αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ και ταξιδεύουν μόνο με 

διαβατήριο σε ισχύ. 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην Ευρώπη.  

Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας . Οι ταξιδιώτες που δεν 

είναι κάτοχοι ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα 

ταξιδέψουν.   
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