
 
 
 

 
Διάρκεια:   9 ημέρες  
Αναχωρήσεις:  24/12 
 
 

ΕΕΛΛΒΒΕΕΤΤΙΙΚΚΕΕΣΣ  &&  ΓΓΑΑΛΛΛΛΙΙΚΚΕΕΣΣ  ΑΑΛΛΠΠΕΕΙΙΣΣ    
  

Βιλλάρ –Σαμονί- Μεζέβ- Λωζάννη- Κάστρο Σιγιόν 
Μοντρέ – Γκρυγιέρ- Γκστάαντ- Κουρσεβέλ- Βέρνη 

 

Ελάτε να γιορτάσουμε τα πιο όμορφα Χριστούγεννα και να υποδεχθούμε μαζί το 2022 
μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των Γαλλικών και Ελβετικών Άλπεων!!!  Με βάση το μαγευτικό 
Βιλλάρ της Ελβετίας, επισκεπτόμαστε τα κοσμοπολίτικα χιονοδρομικά κέντρα Σαμονί και 

Μεζέβ, την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά Λωζάννη, το μεσαιωνικό κάστρο του Σιγιόν, το 
αριστοκρατικό Μοντρέ, την γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, το ξακουστό Ελβετικό 

θέρετρο Γκστάαντ, το φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ, την πανέμορφη Ζυρίχη 
και την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη. Δοκιμάστε παραδοσιακές 

χριστουγεννιάτικες λιχουδιές και απολαύστε ένα ποτήρι σαμπάνιας μετά το εορταστικό μας 
πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν, θαυμάζοντας τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα πάνω από τις 

βουνοκορφές των Άλπεων, μαζί με τις θερμότερες ευχές μας για ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ!!! 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη – Βιλλάρ - Ελβετικές Άλπεις  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για το 
μαγευτικό Βιλλάρ. Τακτοποίηση στο επιλεγμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα VICTORIA 
MOUNTAIN HOTEL RESIDENCE 4*,  που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.300 μέτρων στην 
κοιλάδα του Ροδανού, μέσα στο ειδυλλιακό τοπίο των Άλπεων. Χριστουγεννιάτικο δείπνο 
μπουφέ. Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Βιλλάρ 
Χριστούγεννα…σε μια παραμυθένια λευκή συμφωνία. Ξεκινήστε τη γιορτινή σας μέρα με 
μπουφέ πρόγευμα, αχνιστό καφέ και…επισκεφθείτε την Χριστουγεννιάτικη αγορά στην 
γειτονική Γκρυγιόν. Στις 17:30΄ ελάτε στο μπαρ να σιγοτραγουδήσουμε με τον πιανίστα 
μας, να πούμε τα κάλαντα και να σας προσφέρουμε παραδοσιακά γλυκίσματα. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα: Βιλλάρ… στην καρδιά του Μον Μπλαν… Σαμονί και Μεζέβ!  
Σήμερα θα επισκεφθούμε το παγκοσμίως γνωστό χιονοδρομικό κέντρο Σαμονί, το σήμα 
κατατεθέν του ορεινού τουρισμού. Με κοσμοπολίτικο αέρα, η γαλλική αυτή κωμόπολη είναι 
φωλιασμένη σε υψόμετρο 1.035 μέτρων στις πλαγιές του Λευκού Όρους, του ψηλότερου 
βουνού της Ευρώπης (4.807 μέτρα) και προσφέρει εκπληκτική θέα στις Άλπεις. Τα στενά 
δρομάκια με τα σαλέ, τα χαρακτηριστικής ομορφιάς ξύλινα κτίρια, τις μπουτίκ με τις  
 



 
 
επώνυμες φίρμες, τα γραφικά καφέ και τα παραδοσιακά εστιατόρια χαρίζουν στους 
επισκέπτες στιγμές χαλάρωσης, ενώ η βόλτα με το ψηλότερο τελεφερίκ της Ευρώπης 
θεωρείται κορυφαία εμπειρία. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το εξίσου φημισμένο  
χιονοδρομικό κέντρο Μεζέβ, που βρίσκεται σε υψόμετρο 1.100 μέτρων και διατηρεί 
αναλλοίωτη την απαράμιλλη γραφικότητά του. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
4η μέρα: Βιλλάρ - Λωζάννη - Κάστρο Σιγιόν - Μοντρέ - Βιλλάρ 
Πρωινή αναχώρηση για την υπέροχη πόλη-ζωγραφιά Λωζάννη, που είναι κτισμένη 
αμφιθεατρικά πάνω από τη λίμνη, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. 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. 
Θα δούμε επίσης το Ολυμπιακό Μουσείο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, που έχει εδώ 
την έδρα της. Ακολουθεί το μεσαιωνικό, ρομαντικό κάστρο του Σιγιόν - το κάστρο του 
πρίγκιπα Έρικ στην ταινία "Η Μικρή Γοργόνα", που βρίσκεται σε μια ειδυλλιακή τοποθεσία 
στις όχθες της λίμνης Λεμάν. Ολοκληρώνουμε την περιήγησή μας στην "Ελβετική Ριβιέρα" 
με μια από τις πιο όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το Μοντρέ. Επιστροφή 
στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
5η μέρα: Βιλλάρ- Γκρυγιέρ - Γκστάαντ…Snow glam!  
Σήμερα μας περιμένει η μικροσκοπική γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, "πατρίδα" του 
ομώνυμου αγελαδινού τυριού. Μετά τη βόλτα και την επίσκεψή μας στο εργαστήριο 
παραγωγής γραβιέρας (εφ΄ όσον είναι ανοικτό), θα συνεχίσουμε για το ξακουστό Ελβετικό 
θέρετρο Γκστάαντ με την απαράμιλλη γεωφυσική του ομορφιά. Κτισμένο σε υψόμετρο 
1.050 μέτρων, βρίσκεται στο σημείο τομής τεσσάρων κοιλάδων, περιτριγυρισμένο από τις 
πανύψηλες βουνοκορφές των Άλπεων. Παραμένοντας πιστό στην παραδοσιακή ελβετική 
αρχιτεκτονική, το Γκστάαντ διατήρησε τη ρομαντική του ατμόσφαιρα. Εδώ και δεκαετίες 
προσελκύει διασημότητες και προσφέρει στους επισκέπτες του τις πιο σύγχρονες αθλητικές 
εγκαταστάσεις χειμερινών σπορ. Χρόνος ελεύθερος για να απολαύσετε τον περίπατό σας 
στους μικρούς πεζόδρομους. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
6η μέρα: Βιλλάρ- Γαλλικές Άλπεις - Κουρσεβέλ & Snow Elegance!!! 
Διασχίζοντας σήμερα το πανέμορφο ολόλευκο τοπίο στη σκιά των ορεινών όγκων, κάνουμε 
μια ολοήμερη εκδρομή στο φημισμένο χιονοδρομικό κέντρο Κουρσεβέλ, την "βασίλισσα 
των Γαλλικών Άλπεων", που αποτελεί συνώνυμο της χλιδής και της πολυτέλειας, ιδιαίτερα 
τον χειμώνα. Η σημερινή μέρα μας προσφέρει εναλλαγές εντυπώσεων σε ατμόσφαιρα 
ειδυλλιακή, καθώς θα βρεθούμε μέσα σε περιβάλλον αριστοκρατικό και trendy, με πολλές 
απολαύσεις εντός και εκτός πίστας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
7η μέρα: Βιλλάρ- στην πρωτεύουσα Βέρνη  
Πρωινή αναχώρηση για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την πανέμορφη Βέρνη, 
που είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις. Κατά τη διάρκεια 
της περιήγησής μας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον 
επιβλητικό Καθεδρικό ναό, το παλιό Δημαρχείο και θα περπατήσουμε στους πεζόδρομους 
με τα μεσαιωνικά κτίρια. Επισκεφθείτε το πολυκατάστημα Loeb, αλλά και την Confisserie 
Tschirren για τις ωραιότερες σοκολάτες της Ελβετίας! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση. 
 
8η μέρα: Βιλλάρ -Ρεβεγιόν και υποδοχή του 2022 …πυροτεχνήματα στα χιόνια!!  
Χαλαρώστε και χαρείτε την τελευταία μέρα του χρόνου στο πανέμορφο Βίλλαρ! Με 
περιπάτους και shopping στην πόλη, χαλαρώνοντας στην πισίνα του ξενοδοχείου μας, 
κάνοντας σκι στις πίστες. Η σημερινή μέρα είναι μια γιορτή! Το βραδάκι σας προσφέρουμε  
 



 
 
ένα απεριτίφ στο μπαρ, "ανοίγοντας" έτσι το εορταστικό ΡΕΒΕΓΙΟΝ. Τα μεσάνυχτα ελάτε 
στην βεράντα του ξενοδοχείου - σας προσφέρουμε ένα ποτήρι σαμπάνιας για την υποδοχή 
του 2022, με θέα τα φαντασμαγορικά πυροτεχνήματα πάνω από τις βουνοκορφές των 
Άλπεων!  
 
9η μέρα: Βιλλάρ - Ζυρίχη - Αθήνα  
ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ! Πρωινή αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να 
δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, να περπατήσουμε στους κεντρικούς 
πεζοδρόμους της Παλιάς Πόλης, να 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. 
Νωρίς το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.  
 
 

 
Περιλαμβάνονται :  

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Ζυρίχη – Αθήνα με πτήσεις της Swiss   
• 8 διαν/σεις στο επιλεγμένο ξενοδοχειακό συγκρότημα Victoria Mountain Hotel & 

Residence 4*  
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   
• 8 δείπνα στο ξενοδοχείο της Ελβετίας, συμπεριλαμβανομένου του 

Χριστουγεννιάτικου μπουφέ και του Ρεβεγιόν στις 31/12 
• Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτικής για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
• Φ.Π.Α. 

 
Δεν Περιλαμβάνονται:  

• Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων:      
+ € 300 

• Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα  
• Είσοδοι σε μουσεία και λοιπά αξιοθέατα  
• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 
Πτήσεις με Swiss   

Διαδρομή Αναχώρηση  Άφιξη  

Αθήνα – Ζυρίχη LX 1843 09.00 10.50 
Ζυρίχη – Αθήνα LX 1842        17.50   21.25 

 
Σημειώσεις :  

• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 
σειρά (κυρίως λόγω των αργιών), χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα.   

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 
 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

Ημ/νία Ημέρες Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο 3o άτομο 

24/12 9 Victoria Mountain 
Hotel & Residence 4*  € 1295 € 1595 € 995 


