
 
 

 
Γηάξθεηα:   5 εκέξεο  

Αλαρωξήζεηο: 27 & 28/10 
 
 

Παλόξακα Διβεηίαο 

Επξίρε, Καηαξξάθηεο Ρήλνπ, Λωδάλλε, Ιληεξιάθελ, Γελεύε, Βέξλε, Λνπθέξλε,  
(Κωλζηάλδ) 

  

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 - Επξίρε - Καηαξξάθηεο Ρήλνπ - Λωδάλλε, Πεξηήγεζε πόιεο  
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SWISS γηα Επξίρε. Φζάλνληαο, ζα 

αλαρσξήζνπκε άκεζα 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, 
αθνινπζώληαο ηελ αέλαε πνξεία ηνπ πξνο ηηο εθβνιέο ηνπ. πλερίδνπκε γηα ηελ Ισδάλλε, 
κηα πόιε-δσγξαθηά, πνπ είλαη θηηζκέλε ακθηζεαηξηθά πάλσ από ηελ ιίκλε ηεο, αηελίδνληαο 

ηηο βνπλνθνξθέο ησλ Άιπεσλ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά ηεο δηάξθεηα ηεο 
νπνίαο ζα επηζθεθζνύκε πεδνί ην παιηό ηεο ηκήκα κε ηνπο θηδνγπξηζηνύο πεδνδξόκνπο θαη 

ηηο κηθξνζθνπηθέο πιαηείεο, κέρξη λα θζάζνπκε ζηνλ γνηζηθό Θαζεδξηθό λαό ηνπ 12νπ 
αηώλα θαη ζην κνπζείν ησλ Οιπκπηαθώλ Αγώλσλ ζην Οπζί (εμσηεξηθά). Κεηαθνξά θαη 
ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net). Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε κέξα: Λωδάλλε - Γελεύε - Λωδάλλε 

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θνζκνπνιίηηθε Γελεύε. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζηελ πόιε, θαηά 
ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ζα δνύκε θηίξηα Γηεζλώλ Οξγαληζκώλ, όπσο ηνπ ΟΖΔ θαη ηνπ 
Δξπζξνύ ηαπξνύ, θαζώο θαη ην ηεξάζηην ζηληξηβάλη πνπ αλαβιύδεη κέζα από ηε ιίκλε θαη 

απνηειεί, καδί κ  ε ην πνιύρξσκν ινπινπδηαζκέλν ξνιόη, ην ζύκβνιν ηεο πόιεο. 
Διεύζεξνο ρξόλνο γηα λα πεξπαηήζεηε ζηελ παιηά πόιε κε ηα πιαθόζηξσηα δξνκάθηα, ηηο 

http://www.hoteldelapaix.net/


 
 

θνπθιίζηηθεο αληηθεξί, ηα κηθξνζθνπηθά βηβιηνπσιεία, ηα πνιπάξηζκα εζηηαηόξηα θαη θαθέ. 

Δπηζηξνθή ζηε Ισδάλλε. Γηαλπθηέξεπζε. 
 

3ε κέξα: Λωδάλλε… ζηελ όκνξθε πξωηεύνπζα Βέξλε θαη ζηηο ιίκλεο ηνπ 
Ιληεξιάθελ - Επξίρε  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ ξνκαληηθή πξσηεύνπζα ηεο Διβεηίαο, ηελ Βέξλε, "ηελ πόιε 
ησλ θξελώλ", πνπ είλαη θηηζκέλε ζε κηα θακπή ηνπ πνηακνύ Άαξ. ύκθσλα κε ηνλ ζξύιν, 
ν ηδξπηήο ηεο πόιεο δνύθαο Κπέξηνιλη Δ’ ηεο έδσζε ην όλνκα ηνπ πξώηνπ δώνπ πνπ 

ζθόησζε ζε έλα θπλήγη ην 1191 - κηα αξθνύδα (Bär), ε νπνία απνηειεί ην έκβιεκά ηεο γηα 
πεξηζζόηεξα από 500 ρξόληα. Ο πξώηνο ιάθθνο κε αξθνύδεο θαηαζθεπάζηεθε ην 1441 θαη 

ν ηέηαξηνο βξίζθεηαη κελ ζην θέληξν ηεο πόιεο, αιιά είλαη θελόο. 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. Κεηά ηελ επίζθεςή καο ζα ζπλερίζνπκε 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). Σειηθόο πξννξηζκόο ηεο ζεκεξηλήο καο εκέξαο είλαη ε 
Επξίρε, ε κεγαιύηεξε πόιε θαη ην νηθνλνκηθό θέληξν ηεο Διβεηίαο. Θηηζκέλε ζε κηα 

καγεπηηθή ηνπνζεζία ζηηο όρζεο κηαο ιίκλεο θαη δπν πνηακώλ, έρεη επηβιεηηθνύο λανύο, 
κνπζεία, γθαιεξί, αιιά θαη ηνλ πην αθξηβό εκπνξηθό δξόκν ηνπ θόζκνπ. Σν γνεηεπηηθό 

κεζαησληθό ηεο θέληξν είλαη δηάζπαξην από κνληέξλα κπαξ, εζηηαηόξηα, δαραξνπιαζηεία 
θαη θαηαζηήκαηα. Άθημε θαη ηαθηνπνίεζε ζην θεληξηθό μελνδνρείν MARRIOTT ZURICH 5* 
(www.marriot.com) ζε απόζηαζε πεξηπάηνπ από ηελ Κπάλρνθζηξαζζε ή ζην 

COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. ζηε ζπλνηθία Oerlikon (www.courtyardzurich.com). 
Γηαλπθηέξεπζε.  

 
4ε κέξα: Επξίρε, Πεξηήγεζε πόιεο, Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ Κωλζηάλδ  
Πξσηλή πεξηήγεζε ηεο πόιεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο 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. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα πεξαηηέξσ 
εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπίζεο, κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζε κηα πξναηξεηηθή εθδξνκή ζηελ 

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

Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής 
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: Επξίρε - Λνπθέξλε - Επξίρε - Αζήλα  

Πξσηλή αλαρώξεζε γηα ηελ θνπθιίζηηθε Ινπθέξλε, πνπ είλαη θηηζκέλε ζηηο όρζεο ηεο 
ιίκλεο ησλ ηεζζάξσλ θαληνληώλ. Άθημε θαη πεξηήγεζε ζην θαινδηαηεξεκέλν κεζαησληθό 
ηεο θέληξν κε ην παιαηό Γεκαξρείν, ηελ ραξαθηεξηζηηθή γξαθηθή μύιηλε γέθπξα, ην 

κλεκείν ηνπ Ιηνληαξηνύ θαη ηα άιια αμηνζέαηα ηεο πόιεο. Λσξίο ην κεζεκέξη κεηάβαζε ζην 
αεξνδξόκην ηεο Επξίρεο θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

  

http://www.marriot.com/
http://www.courtyardzurich.com/


 
 

 

 

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

 Σέζζεξηο δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρεία 4*, 4* sup., 5*   
 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 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο.  
 

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

Ξελνδνρεία 2θιηλν 1θιηλν 
3o άηνκν 

(έωο 12 εηώλ) 

 
Ισδάλλε:DE LA PAIX 4*   

Επξίρε: COURTYARD 4* sup. 
 

€ 695 € 945 € 545 

Ισδάλλε:DE LA PAIX 4*   
Επξίρε: MARRIOTT 5* 

€ 845 € 1245 € 695 


