
 
 

 
 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΣΙΑ -  ΑΛΠΙΚΟ ΣΡΕΝΟ 6θμ. 

 
 

Λοηάνθ, Γενεφθ , Βζρνθ, Ιντερλάνκεν , Ηυρίχθ, Λουκζρνθ,  
(όροσ Πιλάτουσ) Κουρ, αιντ Μόριτη 

 

Αναχώρθςθ:     22, 29Δεκεμβρίου‘22 
03 Ιανουαρίου ’23 
 
1θμζρα: ΑΘΘΝΑ–ΜΙΛΑΝΟ –ΛΟΗΑΝΘ  
υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για το Μιλάνο , τθν οικονομικι πρωτζυουςατθσ Ιταλίασ .Άφιξθ, επιβίβαςθ 
ςτο ποφλμαν και αναχϊρθςθ για τθν Λοηάνθ   ζδρα τθσ Διεκνοφσ Ολυμπιακισ Επιτροπισ.Μεταφορά ςτο  
ξενοδοχείο .Διανυκτζρευςθ. 

 
2θ μζρα: ΛΩΗΑΝΘ  – ΓΕΝΕΤΘ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο.τθν περιιγθςθ μασ ςτθν παλιά πόλθ τθσ  Λοηάνθσ, κα δοφμε το πάρκο Μον Ρεπό, τθν 
Πλατεία Ντε λα Ριπόν με το Μζγαρο Ρουμίν, τον Κακεδρικό Ναό τθσ Νοτρ Νταμ, τθ ςυνοικία Ουςφ πάνω ςτθ λίμνθ 
Λεμάν, το Ολυμπιακό Μουςείο και το ιςτορικό πολυτελζσ ξενοδοχείο Μπο Ριβάη. Αναχϊρθςθ για τθ Γενεφθ,  τθν 
πόλθ των διπλωματϊν  αλλά και τθ πόλθ των πάρκων όπωσ ςυχνά αποκαλείται. Είναι μια πανζμορφθ και 
πολυπρόςωπθ πόλθ κτιςμζνθ ςτισ όχκεσ τθσ λίμνθσ Λεμάν. Θ ιδιαίτερθ γοθτεία τθσ Γενεφθσ ςυνίςταται ςτθν 
ελβετικι οργάνωςθ, ςτθν γαλλικι επιρροι ςτθν γλϊςςα, τθν εκλεκτι κουηίνα τθσ και τθν νυχτερινι διαςκζδαςθ. Θ 
Γενεφθ είναι θ πρωτεφουςα του ομϊνυμου καντονιοφ και θ δεφτερθ πιο πυκνοκατοικθμζνθ πόλθ τθσ Ελβετίασ, 
μετά από τθ Ηυρίχθ. Θεωρείται ςθμαντικι πόλθ λόγω τθσ παρουςίασ πολυάρικμων διεκνϊν οργανιςμϊν, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ευρωπαϊκισ ζδρασ του Οργανιςμοφ Θνωμζνων Εκνϊν (ΟΘΕ). Θ οικονομία τθσ Γενεφθσ 
είναι προςανατολιςμζνθ ςτισ υπθρεςίεσ. τθν πόλθ εδρεφουν πολλζσ ςθμαντικζσ τράπεηεσ και αποτελεί επίςθσ 

ςθμαντικό κζντρο εμπορίου.Επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ ςτθ 
Λοηάνθ. Διανυκτζρευςθ.  
 
3θ μζρα: ΛΟΗΑΝΘ  – ΒΕΡΝΘ - ΙΝΣΕΡΛΑΝΚΕΝ-ΗΤΡΙΧΘ 
Μετά το πρόγευμα κα αναχωριςουμε  για τθ Βζρνθ. Διαςχίηοντασ τθν 
πανζμορφθ Ελβετικι φπαικρο κα επιςκεφκοφμε μία από τισ 
ομορφότερεσ και πιο ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ Ελβετίασ και πρωτεφουςα 
τθσ Ελβετίασ,  που είναι κτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ ‘Άαρ. τθν 



περιιγθςθ μασ ςτθν παλιά πόλθ τθσ Βζρνθσ  κα δοφμε τον περίφθμο Πφργο των Ρολογιϊν με το ωραιότερο 
ωρολογιακό κουκλοκζατρο, τον Κακεδρικό ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που ςτεγάηει το ομοςπονδιακό 
Κοινοβοφλιο.. τθ ςυνζχεια κα επιςκεφκοφμε το κοςμοπολίτικο Ιντερλάνκεν, τθν πόλθ μεταξφ των λιμνϊν όπωσ 
ςθμαίνει το όνομα του. Θα περπατιςουμε ςτθν λεωφόρο Χζεβεκ με τισ καρυδιζσ και τισ ινδικζσ καςτανιζσ και κα 
καυμάςουμε τισ μοναδικζσ ομορφιζσ τθσ πόλθσ. Επιπλζον κα ζχουμε ελεφκερο χρόνο προκειμζνου να 
απολαφςουμε τθ βόλτα μασ ι τον καφζ μασ ςτθν πόλθ. Αργά το απόγευμα άφιξθ και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 
μασ ςτθ κοςμοπολίτικθ Ηυρίχθ  . Διανυκτζρευςθ. 
 
4θμζρα: ΗΤΡΙΧΘ (περιιγθςθ πόλθσ) –ΛΟΤΚΕΡΝΘ(Pilatus) 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και πανοραμικι περιιγθςθ τθσ πόλθσ τθσ Ηυρίχθσ. Θα διαςχίςουμε τθ Λεωφόρο 
Μπανχοφςτράςςε όπου βρίςκονται οι μεγαλφτερεσ τράπεηεσ τθσ Ελβετίασ και τα μοντζρνα καταςτιματα, κα δοφμε 
τον Κακεδρικό Ναό, τθν Γοτκικι Εκκλθςία Φραουμνίςτερ του 13ου αιϊνα διάςθμθ για τα βιτρό τθσ, τθν εκκλθςία 
του Αγίου Πζτρου με τθν μεγαλφτερθ πλάκα ρολογιοφ ςτθν Ευρϊπθσ, το κτίριο που ςτεγάηει το Δθμαρχείο, τθν 
Όπερα. Αναχϊρθςθ για τθν κουκλίςτικθ Λουκζρνθ. 
Περιιγθςθ ςτθν εντυπωςιακι παλιά πόλθ με τισ 
χρωματιςτζσ προςόψεισ των ςπιτιϊν, τα 
πλακόςτρωτα δρομάκια και τισ ςτολιςμζνεσ με 
ςιντριβάνια μικρζσ πλατείεσ. πουδαίο αξιοκζατο 
είναι θ ξφλινθ ςκεπαςτι μεςαιωνικι γζφυρα 
Καπελμπρίκε που απεικονίηει τθν ιςτορία τθσ 
πόλθσ ςε 120 πίνακεσ ηωγραφιςμζνουσ ςε ξφλο, το 
παλιό Δθμαρχείο και το λικόςτρωτο ιςτορικό 
κζντρο δίνουν ςτθν πόλθ μια παραμυκζνια χροιά. 
Ελεφκεροσ χρόνοσ. ασ προτείνουμε μία επίςκεψθ 
ςτο Όροσ Πιλάτουσ με απίςτευτθ κζα από τα 2.100 μζτρα υψόμετρο.Toαπόγευμα επιςτροφι ςτο ξενοδοχείο μασ 
ςτθ Ηυρίχθ. Διανυκτζρευςθ. 
 

 
 
5θμζρα:  ΗΤΡΙΧΘ - ΚΟΤΡ - ΑΙΝ ΜΟΡΙΣΗ(ΑΛΠΙΚΟ ΣΡΕΝΟ)– ΜΙΛΑΝΟ 
Πρωινό και αναχϊρθςθ για μια ολοιμερθ εκδρομι ςτο παγκοςμίου φιμθσ χιονοδρομικό κζντρο αιν Μόριτη το 
οποίο είναι χτιςμζνο ςε υψόμετρο 1580μ με γραφικά ςαλζ και πολυτελι ξενοδοχεία για υψθλϊν προχποκζςεων 
χειμερινζσ διακοπζσ. Μετά από μια καυμάςια διαδρομι φκάνουμε ςτο Κοφρ. Θα πάρουμε το Αλπικό τρζνο Express 
με κατεφκυνςθ το ξακουςτό χιονοδρομικό κζντρο του αιν Μόριτη. Θ διαδρομι ξετρελαίνει, μζςα από δάςθ, λίμνεσ 
και παγετϊνεσ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για να κάνετε τισ βόλτεσ ςασ και να γευτείτε τοπικζσ λιχουδιζσ, όπωσ το 
περίφθμο φοντφ τυριϊν.Χρόνοσ   ελεφκεροσ   και  αναχϊρθςθ   για  το Μιλάνο . Μεταφορά  ςτο  ξενοδοχείο μασ.  
Διανυκτζρευςθ.            
 
6θ μζρα: ΜΙΛΑΝΟ(περιιγθςθ πόλθσ) -ΑΘΘΝΑ 
Πρωινό ςτο ξενοδοχείο. ιμερα ςτθν τελευταία μζρα του ταξιδιοφ μασ, κα γνωρίςουμε το Μιλάνο. Θα δοφμε το 
κάςτρο των φόρτςα, τθν Πιάτςα ντελ Ντουόμοπου είναι θ κεντρικι πλατεία τθν πόλθσ και πιρε το όνομα τθσ από 

τον επιβλθτικό κακεδρικό ναό του Μιλάνου. Ο εντυπωςιακόσ 
Κακεδρικόσ του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) είναι θ ζδρα του 
αρχιεπίςκοπου τθσ πόλθσ και κεωρείται ζνασ από τουσ 
ςθμαντικότερουσ Κακεδρικοφσ Ναόσ παγκοςμίωσ. Θα 
επιςκεφκοφμε τθν Γκαλερία Βιτόριο Εμανουζλε Β’, που πιρε το 
όνομα τθσ από τον πρϊτο βαςιλιά τθσ ενωμζνθσ Ιταλίασ. Σο κτίριο 
αποτελείται από δφο γυάλινεσ κολωτζσ ςτοζσ και ςυνδζει τισ 
πλατείεσ Πιάτςα ντελ Ντουόμο με τθν Πιάτςα ντελα κάλα.  Θ 
Όπερα Λα κάλα ι αλλιϊσ θ κάλα του Μιλάνου, είναι ζνα από τα 
πιο γνωςτά κζατρα όπερασ του κόςμου και πιρε το όνομα τθσ 
από τθν εκκλθςία που βριςκόταν ςτθν ίδια κζςθ, τθν Αγία Μαρία 
dellaScala. Μεταφορά ςτο αεροδρόμιο για τθν πτιςθ επιςτροφισ 

μασ ςτθν Ακινα. 

 
 



 
Early booking 

Σιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο:                   745€           795€                                                                          
Σιμι ςε μονόκλινο:                                 1025€          1075€ 
Παιδικι τιμι ςε τρίκλινο:                       545€              595€ 
(Ζωσ 12 ετών)                     
Φόροι αεροδρομίων:                             205€              205€ 
 
Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια Ακινα –  Μιλάνο – Ακινα με τθ SkyExpress.  

 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείουμασ για τισ μεταφορζσ και μετακινιςεισ ςφμφωνα με το 
πρόγραμμα. 

 Διαμονι ςε επιλεγμζνα ξενοδοχεία (GrandHotelKameha 5* Ηυρίχθ, Movenpickhotel 4*Λοηάνθ, 
LeonardoHotelΜιλάνο  ι παρόμοιο). 

 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  

 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ, όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 

 Ζμπειροσ αρχθγόσ - ςυνοδόσ του γραφείου μασ. 

 Μια βαλίτςα μζχρι 20 κιλά. 

 Μια  χειραποςκευι 8 κιλά ανά άτομο.  

 Ειςιτιριο αλπικοφ τρζνου Κοφρ-τ.Μόριτη-Κοφρ (60€). 

 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ. 

 Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίων& ξενοδοχείων (225€). 

 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται.  

 Ό, τι ρθτά αναφζρεται ωσ προαιρετικό ι προτεινόμενο. 

 Checkpoints (25€).   
 

 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

1. Διαφοροποίθςθ ςτθ ροι – ςειρά των επιςκζψεων του προγράμματοσ, ενδζχεται να πραγματοποιθκεί, 
χωρίσ να παραλειφκεί καμία επίςκεψθ. 

2. Για τουσ επιβάτεσ που ταξιδεφουν με τθ SkyExpress και επικυμοφν να προςκζςουν πτιςεισ εςωτερικοφ, το 

επιπλζον κόςτοσ είναι από +90€/άτομο, πάντα ανάλογα τθ διακεςιμότθτα. 

Μικρζσ χριςιμεσ ςυμβουλζσ:  

τθν Ελβετία το νόμιςμα που χρειάηεςτε είναι το Ελβετικό φράγκο. Οαρχθγόσ τθσ εκδρομισ κα ςασ κακοδθγιςει 

για τθν ςυναλλαγι με τθν άφιξθ ςασ. Αρκετά καταςτιματα δζχονται και χαρτονομίςματα Ευρϊ. 

 Οι χρεωςτικζσ/πιςτωτικζσ κάρτεσ χρθςιμοποιοφνται ελεφκερα ςε όλα τακαταςτιματα.   

 Μθν παραλείψετε να αγοράςετε τα φθμιςμζνα Ελβετικά ςοκολατάκια.  
 
 

Πτήσεις  

Αναχώρθςθ:  Ακινα – Μιλάνο 13.00 - 14.35 
 

Επιςτροφι:  Μιλάνο – Ακινα 15.35 - 19:00 


