
 
 

 
Γηάξθεηα:   5 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 27 & 28/10 
 
 

Ζπξίρε, Αιπηθό Σξέλν 

 
Καηαξξάθηεο Ρήλνπ, αηλη Μόξηηδ, Λνπθέξλε, Ιληεξιάθελ 

Βέξλε, Ζπξίρε 
  

ΖΖ  ρρώώξξαα  ηησσλλ  ΆΆιιππεεσσλλ,,  ηηεεοο  ζζννθθννιιάάηηααοο,,  ηησσλλ  ξξννιιννγγηηώώλλ,,  ηησσλλ  ζζννππγγηηάάδδσσλλ  κκεε  ννλλννκκααζζίίαα  

ππξξννέέιιεεππζζεεοο,,  ηησσλλ  11550000  ιιηηκκλλώώλλ  θθααηη  ηηεεοο  ααηηώώλληηααοο  εεηηξξήήλλεεοο  εείίλλααηη  εε  ααγγααππεεκκέέλλεε  κκααοο  ΔΔιιββεεηηίίαα..  

ΚΚίίαα  ρρώώξξαα  όόκκννξξθθεε  θθααηη  γγααιιήήλληηαα,,  κκεε  ρρηηννλληηζζκκέέλλαα  ββννππλλάά  ππννππ  θθααζζξξεεθθηηίίδδννλληηααηη  ζζεε  θθξξππζζηηάάιιιιηηλλεεοο  

ιιίίκκλλεεοο,,  ππιιννύύζζηηαα  δδάάζζεε,,  κκηηθθξξάά  ρρσσξξηηάά  κκεε  μμύύιιηηλλεεοο  ζζθθεεππέέοο  θθααηη  ααλλζζηηζζκκέέλλαα  ππεεξξββάάδδηηαα,,  

ππεελληηααθθάάζζααξξεεοο  ππόόιιεεηηοο  κκεε  γγξξααθθηηθθέέοο  γγεεηηηηννλληηέέοο  ππιιννύύζζηηεεοο  ζζεε  ααμμηηννζζέέααηηαα,,  κκεε  ιιηηζζόόζζηηξξσσηηαα  

δδξξννκκάάθθηηαα,,  ααξξρρννλληηηηθθάά  θθηηίίξξηηαα,,  ππξξννζζεεγγκκέέλλαα  θθααθθέέ  θθααηη  εεζζηηηηααηηόόξξηηαα..  

ΟΟ  ααππόόιιππηηννοο  ζζππλλδδππααζζκκόόοο  ηηννππ  ααλλέέγγγγηηρρηηννππ  θθππζζηηθθννύύ  θθααηη  ααζζηηηηθθννύύ  ηηννππίίννππ!!  

ΖΖ  ΔΔιιββεεηηίίαα  ααππννηηεειιεείί  έέλλααλλ  ππννιιύύ  όόκκννξξθθνν  ηηααμμηηδδηησσηηηηθθόό  ππξξννννξξηηζζκκόό  γγηηαα  θθάάζζεε  εεππννρρήή  ηηννππ  ρρξξόόλλννππ!! 

 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
 
 

1ε κέξα: Αζήλα - Ζπξίρε - Καηαξξάθηεο Ρήλνπ - Ζπξίρε 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SWISS γηα Επξίρε. Άθημε θαη άκεζε αλαρώξεζε 
γηα ηνπο θαληαζκαγνξηθνύο Θαηαξξάθηεο ηνπ Ρήλνπ ζην θαληόλη ηνπ αθράνπδελ, έλα 

κεγαιεηώδεο ζέακα ηεο θύζεο πνπ εληππσζηάδεη ηνλ επηζθέπηε, θαζώο ν πδάηηλνο όγθνο 
πέθηεη κε βνή από ςειά θαη ζρεκαηίδεη ζηε βάζε ηνπ κηα ιίκλε, ζπλερίδνληαο ηελ αέλαε 

πνξεία ηνπ πξνο ηηο εθβνιέο ηνπ. Διεύζεξνο ρξόλνο θαη επηζηξνθή ζηελ Επξίρε, όπνπ θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο πεξηήγεζήο καο ζα δνύκε ηελ πεξίθεκε ιεσθόξν Κπάλρνθζηξαζζε, ζα 
πεξπαηήζνπκε ζηνπο θεληξηθνύο πεδόδξνκνπο ηεο παιηάο πόιεο, ζα δνύκε (εμσηεξηθά) ηελ 

εθθιεζία Φξανπκύλζηεξ κε ηα εληππσζηαθά βηηξό ηνπ αγθάι, ηνλ Θαζεδξηθό λαό, ην 
Γεκαξρείν, ηνλ Πύξγν ηνπ Ρνινγηνύ, ηνλ ιόθν ηνπ Ιίληεξρνθ, ηηο γέθπξεο ηνπ πνηακνύ 

Ιίκαη θαη άιια αμηνζέαηα. Κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν MARRIOTT 
ZURICH 5* ζε απόζηαζε πεξηπάηνπ από ηελ Κπάλρνθζηξαζζε ή ζην COURTYARD by 
MARRIOTT 4* sup. ζηελ ζπλνηθία Oerlikon. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 

2ε κέξα: Ζπξίρε, …ζηηο ιίκλεο ηνπ Ιληεξιάθελ θαη ηελ όκνξθε πξωηεύνπζα Βέξλε  



 
 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ην δεκνθηιέο θαη θνζκνπνιίηηθν ηνπξηζηηθό ζέξεηξν Ηληεξιάθελ, 

πνπ βξίζθεηαη αλάκεζα ζηηο ιίκλεο Σνπλ θαη Κπξίελδ, ζε απόζηαζε αλαπλνήο από ηνλ 
εληππσζηαθό θαη πάληα ρηνληζκέλν νξεηλό όγθν ηνπ Γηνπλγθθξάνπ (Jungfrau). πλερίδνπκε 

γηα ηελ ξνκαληηθή πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο, ηελ Βέξλε, "ηελ πόιε ησλ θξελώλ", πνπ 
είλαη θηηζκέλε ζε κηα θακπή ηνπ πνηακνύ Άαξ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε ην Θνηλνβνύιην, ηνλ πύξγν ηνπ ηζηνξηθνύ Ρνινγηνύ, ηνλ 
επηβιεηηθό Θαζεδξηθό λαό θαη ζα πεξπαηήζνπκε ζηνπο πεδόδξνκνπο κε ηα κεζαησληθά 
θηίξηα. Δπηζηξνθή ζηελ Επξίρε. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
 

3ε κέξα: Με ην Αιπηθό ηξαίλν ζην αηλ Μόξηηδ!!!! 
Πνιύ πξσηλή έγεξζε ζήκεξα γηα λα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ πόιε Υνπξ. Δδώ καο πεξηκέλεη 
ην Αιπηθό ηξαίλν ηεο RHAETIAN Railways (έμνδα αηνκηθά) γηα ηελ αλάβαζή καο - κέζα από 

κηα καγεπηηθή δηαδξνκή πνπ δηαζρίδεη ην αιπηθό ηνπίν ηεο θνηιάδαο ηνπ Δγθαληίλ κε δάζε 
θαη ιίκλεο απαξάκηιιεο νκνξθηάο - ζην αηλη Κόξηηδ (St Moritz), ην πην δηάζεκν θαη 

αξηζηνθξαηηθό ζέξεηξν ησλ Άιπεσλ. Πεξπαηήζηε ζην θνζκνπνιίηηθν απηό ζέξεηξν, ληώζεηε 
θαη εζείο ηελ αίγιε θαη ηνλ πινύην ηνπ, απνιαύζηε ηελ κνλαδηθή αηκόζθαηξα δίπια ζηε 
παγσκέλε ιίκλε St Moritzsee. Κελ μεραζηείηε! ηηο 16:00 αλαρσξεί ην ηξαίλν γηα ηελ 

Υνπξ, όπνπ θζάλνληαο ζα επηβηβαζηνύκε ζην πνύικαλ γηα ηελ Επξίρε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
4ε κέξα: Ζπξίρε - Λνπθέξλε – Ζπξίρε (Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ Κωλζηάλδ) 
Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θνπθιίζηηθε Ινπθέξλε, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηεο 

ιίκλεο ησλ ηεζζάξσλ θαληνληώλ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζην θαινδηαηεξεκέλν κεζαησληθό 
θέληξν ηεο πόιεο, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε κεηαμύ άιισλ ην παιηό 

Γεκαξρείν, ηελ ραξαθηεξηζηηθή γξαθηθή μύιηλε γέθπξα, ην κλεκείν ηνπ Ιηνληαξηνύ θ.ά. 
Δπηζηξνθή ζηελ Επξίρε. Σν κεζεκέξη ζαο πξνηείλνπκε λα ιάβεηε κέξνο ζε κηα πξναηξεηηθή 
εθδξνκή ζηελ παλέκνξθε γεξκαληθή πόιε Κωλζηάλδ (Konstanz, Θσλζηαληία, Θσζηάληδα 

έμνδα αηνκηθά), ε νπνία γιύησζε από ηνπο βνκβαξδηζκνύο ηνπ Β΄ παγθνζκίνπ πνιέκνπ θαη 
σο εθ ηνύηνπ δηαηεξείηαη αηόθηα.    

Πεξηγξαθή Πξναηξεηηθήο εθδξνκήο: Σν κεζεκέξη ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ Θσλζηάλδ, 
πνπ βξίζθεηαη ζην δπηηθό άθξν ηεο νκώλπκεο ιίκλεο. Ζ ιίκλε Θσλζηαληίαο ή Κπόληελδεε 
(Bodensee) είλαη κηα από ηηο πην γξαθηθέο ιίκλεο ηεο Δπξώπεο. Βξίζθεηαη ζε πςόκεηξν 400 

κέηξσλ ζηηο παξπθέο ησλ Άιπεσλ θαη αλήθεη ζε ηξία θξάηε - ηελ Γεξκαλία, ηελ Διβεηία θαη 
ηελ Απζηξία. Φζάλνληαο ζα πεξπαηήζνπκε ζην ηζηνξηθό θέληξν ηεο πόιεο, ζα δνύκε ην 

άγαικα Ηκπέξηα, ηελ πιαηεία ηεο αγνξάο, ηηο παξαδνζηαθέο κππξαξίεο θαη ζα έρεηε ηελ 
επθαηξία λα θάλεηε όκνξθα θαη νηθνλνκηθά ςώληα. Δπηζηξνθή ζηελ Επξίρε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

 
5ε κέξα: Ζπξίρε - Αζήλα 

Πξσηλό ειεύζεξν. Λσξίο ην απόγεπκα κεηάβαζε ζην αεξνδξόκην ηεο Επξίρεο θαη επηβίβαζε 
ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

  
 

 

ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    
 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΖΛΑ-ΕΤΡΗΥΖ-ΑΘΖΛΑ κε απ΄ επζείαο πηήζεηο ηεο SWISS  

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν ηεο επηινγήο ζαο 
 Κπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά 
 Κεηαθνξέο, πεξηεγήζεηο, μελαγήζεηο όπσο αλαγξάθνληαη ζην πξόγξακκα  

 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  
 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  

 Φ.Π.Α. 
 

ΓΓεελλ  ΠΠεεξξηηιιαακκββάάλλννλληηααηη::    
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, check point, parking, θόξνη πόιεσλ, 

ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 300 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  

 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 
θιπ. 

 

Πηήζεηο κε SWISS AIRLINES     

Γηαδξνκή Αλαρώξεζε  Άθημε  

Αζήλα – Επξίρε LX 1843 06.35 08.25 

Γελεύε  – Αζήλα LX 1842 17.45 20.20 

  
 

εεκκεεηηώώζζεεηηοο::  

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 Γηα όζνπο επηζπκνύλ θξάηεζε πξνο/από αηλη Μόξηηδ κε ην ηξαίλν 
RHAETIAN RAILWAYS, ε επηβάξπλζε είλαη € 90 (θξάηεζε από Αζήλα, πιεξσκή 

ζηε Επξίρε κε κεηξεηά ζε Δπξώ) 
 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 

 

Σηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  27 & 28/10 – 5εκέξεο  

Ξελνδνρεία 2θιηλν 1θιηλν 
3o άηνκν 

(έωο 12 εηώλ) 

 
COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. 

 
€ 645 € 895 € 495 

MARRIOTT ZURICH 5* € 795 € 1195 € 645 


