
  

ΖΖυυρρίίχχηη,,  ΑΑλλππιικκόό  ΤΤρρααίίννοο    
  

ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ΡΡήήννοουυ,,  ΣΣααιιννττ  ΜΜόόρριιττζζ,,  ΛΛοουυκκέέρρννηη,,  ΙΙννττεερρλλάάκκεενν  

ΒΒέέρρννηη,,  ΖΖυυρρίίχχηη  
 

 

Το οικονομικό και πολιτιστικό κέντρο της Ελβετίας, η Ζυρίχη, είναι αδιαμφισβήτητα η πιο ζωντανή 

και ενδιαφέρουσα πόλη της. Κτισμένη σε μια μαγευτική τοποθεσία στις όχθες μιας λίμνης και δυο 

ποταμών, σε απόσταση μόλις 30 χιλιομέτρων από την πάντα χιονισμένη οροσειρά των Άλπεων, έχει 

επιβλητικούς ναούς, μουσεία, γκαλερί, αλλά και τον πιο ακριβό εμπορικό δρόμο του κόσμου.  

Το γοητευτικό μεσαιωνικό της κέντρο είναι διάσπαρτο από μοντέρνα μπαρ, εστιατόρια, 

ζαχαροπλαστεία και καταστήματα. Με τις άριστες υπηρεσίες της, το υψηλό επίπεδο ασφάλειας, τον 

πλούσιο πολιτισμό και τη φροντίδα για το περιβάλλον, δεν είναι καθόλου περίεργο που οι κάτοικοί 

της απολαμβάνουν ένα από τα πιο ψηλά βιοτικά επίπεδα στον κόσμο. 

 

 

 
 

TTTiiipppsss         



 
 
 
 

➢➢  ΑΑππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  SSWWIISSSS        

➢➢  ΤΤέέσσσσεερριιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ΖΖυυρρίίχχηη  

➢➢  ΕΕκκδδρροομμήή  σσττοουυςς  φφαανντταασσμμααγγοορριικκοούύςς  ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ    

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο  ττοουυρριισσττιικκόό  θθέέρρεεττρροο  ΙΙννττεερρλλάάκκεενν  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ρροομμααννττιικκήή  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττηηςς  ΕΕλλββεεττίίααςς,,  ττηηνν  ΒΒέέρρννηη,,  ττηηνν  ""ππόόλληη  ττωωνν  κκρρηηννώώνν""  

➢➢  ΗΗμμεερρήήσσιιαα  εεκκδδρροομμήή  μμεε  ττοο  ΑΑλλππιικκόό  ττρρααίίννοο  σσττοο  ΣΣααιιννττ  ΜΜόόρριιττζζ  ((SStt  MMoorriittzz)),,  ττοο  ππιιοο  δδιιάάσσηημμοο  κκααιι  

ααρριισσττοοκκρρααττιικκόό  θθέέρρεεττρροο  ττωωνν  ΕΕλλββεεττιικκώώνν  ΆΆλλππεεωωνν,,  μμέέσσαα  ααππόό  μμιιαα  μμααγγεευυττιικκήή  δδιιααδδρροομμήή  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  κκοουυκκλλίίσσττιικκηη  ΛΛοουυκκέέρρννηη  

➢➢  ΔΔυυννααττόόττηητταα  εεππίίσσκκεεψψηηςς  σσττηηνν  ππααννέέμμοορρφφηη  γγεερρμμααννιικκήή  ππόόλληη  ΚΚωωννσσττάάννζζ,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  δδυυττιικκόό  άάκκρροο  

ττηηςς  οομμώώννυυμμηηςς  λλίίμμννηηςς  

➢➢  ΜΜπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυμμαα  κκααθθηημμεερριιννάά    

➢➢  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ΑΑρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

  

 
 

            

 

 
 



1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με SWISS για Ζυρίχη. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς 
Καταρράκτες του Ρήνου στο καντόνι του Σαφχάουζεν, ένα μεγαλειώδες θέαμα της φύσης που εντυπωσιάζει τον 
επισκέπτη, καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και σχηματίζει στη βάση του μια λίμνη, συνεχίζοντας την 
αέναη πορεία του προς τις εκβολές του. Ελεύθερος χρόνος και επιστροφή στην Ζυρίχη, όπου κατά τη διάρκεια της 
περιήγησής μας θα δούμε την περίφημη λεωφόρο Μπάνχοφστρασσε, θα περπατήσουμε στους κεντρικούς 
πεζόδρομους της παλιάς πόλης, θα 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. Μεταφορά και τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* 
(www.marriot.com) σε απόσταση περιπάτου από την Μπάνχοφστρασσε ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. 
στην συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα: Ζυρίχη, …. στις λίμνες του Ιντερλάκεν και την όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη 
Πρωινή αναχώρηση για το δημοφιλές και κοσμοπολίτικο τουριστικό θέρετρο Ιντερλάκεν, που βρίσκεται ανάμεσα στις 
λίμνες Τουν και Μπρίενζ, σε απόσταση αναπνοής από τον εντυπωσιακό και πάντα χιονισμένο ορεινό όγκο του 
Γιουνγκφράου (Jungfrau). Συνεχίζουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της Ελβετίας, την Βέρνη, "την πόλη των 
κρηνών", που είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ. Άφιξη και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της 
οποίας θα δούμε το Κοινοβούλιο, τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα 
περπατήσουμε στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.  
 
 

 
 
 
 
 

 
 

3η μέρα: Με το Αλπικό τραίνο στο Σαιν Μόριτζ!!!! 
Πολύ πρωινή έγερση σήμερα για να αναχωρήσουμε για την πόλη Χουρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τραίνο της 
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας - μέσα από μια μαγευτική διαδρομή που διασχίζει το αλπικό 
τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες απαράμιλλης ομορφιάς - στο Σαιντ Μόριτζ (St Moritz), το πιο 
διάσημο και αριστοκρατικό θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στο κοσμοπολίτικο αυτό θέρετρο, νιώσετε και εσείς την 
αίγλη και τον πλούτο του, απολαύστε την μοναδική ατμόσφαιρα δίπλα στη παγωμένη λίμνη St Moritzsee. Μην 
ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Χουρ, όπου φθάνοντας θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για την 
Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 

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


 

4η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Ζυρίχη 
(Προαιρετική εκδρομή στην Κωνστάνζ) 
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, 
που είναι κτισμένη στις όχθες της λίμνης των 
τεσσάρων καντονιών. Άφιξη και περιήγηση στο 
καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό κέντρο της πόλης, κατά 
τη διάρκεια της οποίας θα δούμε μεταξύ άλλων το 
παλιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη 
γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού κ.ά. Επιστροφή 
στην Ζυρίχη. Το μεσημέρι σας προτείνουμε να λάβετε 
μέρος σε μια προαιρετική εκδρομή στην πανέμορφη 
γερμανική πόλη Κωνστάνζ (Konstanz, Κωνσταντία, 
Κωστάντζα έξοδα ατομικά), η οποία γλύτωσε από τους 
βομβαρδισμούς του Β΄ παγκοσμίου πολέμου και ως εκ 
τούτου διατηρείται ατόφια.    
Περιγραφή Προαιρετικής εκδρομής: Το μεσημέρι θα 
αναχωρήσουμε για την Κωνστάνζ, που βρίσκεται στο δυτικό άκρο της ομώνυμης λίμνης. Η λίμνη Κωνσταντίας ή 
Μπόντενζεε (Bodensee) είναι μια από τις πιο γραφικές λίμνες της Ευρώπης. Βρίσκεται σε υψόμετρο 400 μέτρων στις 
παρυφές των Άλπεων και ανήκει σε τρία κράτη - την Γερμανία, την Ελβετία και την Αυστρία. Φθάνοντας θα 
περπατήσουμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης, θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια, την πλατεία της αγοράς, τις παραδοσιακές 
μπυραρίες και θα έχετε την ευκαιρία να κάνετε όμορφα και οικονομικά ψώνια. Επιστροφή στην Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 

5η μέρα: Ζυρίχη - Αθήνα   
Πρωινό ελεύθερο. Νωρίς το απόγευμα μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 

Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από Σαιντ Μόριτζ με το τραίνο 

RHAETIAN RAILWAYS, η επιβάρυνση είναι € 90 (κράτηση από Αθήνα, πληρωμή στη Ζυρίχη με μετρητά σε Ευρώ)  

•Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  2277,,  2288  ΟΟκκττωωββρρίίοουυ        ~~        55  μμέέρρεεςς        
  

Τιμή κατ΄ άτομο 
      

Ξενοδοχείο 

COURTYARD  

by MARRIOTT 4* sup.   

Δίκλινο 645 

3ο άτομο έως 12 ετών 495 

Μονόκλινο 895 

 



Τιμή κατ΄ άτομο     

Ξενοδοχείο 

  MARRIOTT ZURICH 5*  

Δίκλινο 795 

3ο άτομο έως 12 ετών 645 

Μονόκλινο 1195 

                                   

  

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι 

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με SWISS  

 

 

 
 

 

  

❖ Τέσσερις  διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  

❖ Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

❖ Μεταφορές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναγράφονται στο πρόγραμμα  

❖ Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

❖ Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

❖ Φ.Π.Α. 

  

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    

❖ Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, check points, parking, φόροι πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια 

COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 300 

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

❖ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

❖ Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 

 

 

Οι πτήσεις μας 

1η μέρα LX 1843 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ 06:35 - 08:25 

5η μέρα LX 1842 ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ 17:45 - 20:20 


