
  

ΠΠααννόόρρaaμμαα  ΕΕλλββεεττίίααςς  
 

  

ΖΖυυρρίίχχηη,,  ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ΡΡήήννοουυ,,  ΛΛοουυκκέέρρννηη,,    

((ΌΌρροοςς  ΠΠιιλλάάττοουυςς,,  ΤΤεελλεεφφεερρίίκκ//ΟΟδδοοννττωωττόόςς)),,  ΛΛιιχχττεεννσσττάάιινν//ΒΒααννττοούύζζ,,    

ΣΣααιιννττ  ΓΓκκάάλλεενν,,  ΙΙννττεερρλλάάκκεενν,,  ΒΒέέρρννηη,,  ΛΛωωζζάάννννηη,,  ΓΓκκρρυυγγιιέέρρ,,    

ΓΓκκσσττάάααννττ,,  ΜΜοοννττρρέέ,,  ΓΓεεννεεύύηη,,  

((ΚΚωωννσσττάάννζζ,,  ΜΜααϊϊννάάοουυ  ……""ΝΝηησσίί  ττωωνν  ΛΛοουυλλοουυδδιιώώνν""))  
  

 
 

ΗΗ  χχώώρραα  ττωωνν  ΆΆλλππεεωωνν,,  ττηηςς  σσοοκκοολλάάττααςς,,  ττωωνν  ρροολλοογγιιώώνν,,  ττωωνν  σσοουυγγιιάάδδωωνν  μμεε  οοννοομμαασσίίαα  ππρροοέέλλεευυσσηηςς,,  ττωωνν  11550000  

λλιιμμννώώνν  κκααιι  ττηηςς  ααιιώώννιιααςς  εειιρρήήννηηςς  εείίννααιι  ηη  ααγγααππηημμέέννηη  μμααςς  ΕΕλλββεεττίίαα..    

ΜΜίίαα  χχώώρραα  όόμμοορρφφηη  κκααιι  γγααλλήήννιιαα,,  μμεε  χχιιοοννιισσμμέένναα  ββοουυννάά  πποουυ  κκααθθρρεεφφττίίζζοοννττααιι  σσεε  κκρρυυσσττάάλλλλιιννεεςς  λλίίμμννεεςς,,  ππλλοούύσσιιαα  

δδάάσσηη,,  μμιικκρράά  χχωωρριιάά  μμεε  ξξύύλλιιννεεςς  σσκκεεππέέςς  κκααιι  ααννθθιισσμμέένναα  ππεερρββάάζζιιαα,,  ππεενντταακκάάθθααρρεεςς  ππόόλλεειιςς  μμεε  γγρρααφφιικκέέςς  γγεειιττοοννιιέέςς  

ππλλοούύσσιιεεςς  σσεε  ααξξιιοοθθέέαατταα,,  μμεε  λλιιθθόόσσττρρωωτταα  δδρροομμάάκκιιαα,,  ααρρχχοοννττιικκάά  κκττίίρριιαα,,  ππρροοσσεεγγμμέένναα  κκααφφέέ  κκααιι  εεσσττιιααττόόρριιαα..    

ΟΟ  ααππόόλλυυττοοςς  σσυυννδδυυαασσμμόόςς  ττοουυ  ααννέέγγγγιιχχττοουυ  φφυυσσιικκοούύ  κκααιι  αασσττιικκοούύ  ττοοππίίοουυ!!  

ΗΗ  ΕΕλλββεεττίίαα  ααπποοττεελλεείί  έένναανν  πποολλύύ  όόμμοορρφφοο  ττααξξιιδδιιωωττιικκόό  ππρροοοορριισσμμόό  γγιιαα  κκάάθθεε  εεπποοχχήή  ττοουυ  χχρρόόννοουυ!!   



  

  

  

  

  

  

  

➢➢  ΕΕξξααιιρρεεττιικκέέςς  ααππ΄́  εευυθθεείίααςς  ππττήήσσεειιςς  μμεε  AAEEGGEEAANN  --  ππρρωωιιννήή  ααννααχχώώρρηησσηη  ααππόό  ΑΑθθήήνναα  κκααιι    ααπποογγεευυμμααττιιννήή  ααππόό  

ΓΓεεννεεύύηη  --  ώώσσττεε  νναα  έέχχοουυμμεε  ππεερριισσσσόόττεερροο  χχρρόόννοο  σσττηηνν  χχώώρραα  

➢➢  ΤΤέέσσσσεερριιςς  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  μμεεγγααλλύύττεερρηη  ππόόλληη  κκααιι  ττοο  οοιικκοοννοομμιικκόό  κκέέννττρροο    

      ττηηςς  ΕΕλλββεεττίίααςς,,  ττηη  ΖΖυυρρίίχχηη  

➢➢  ΕΕκκδδρροομμήή  σσττοουυςς  φφαανντταασσμμααγγοορριικκοούύςς  ΚΚααττααρρρράάκκττεεςς  ττοουυ  ΡΡήήννοουυ  

➢➢  ΕΕκκδδρροομμήή  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  κκοουυκκλλίίσσττιικκηη  ΛΛοουυκκέέρρννηη  

➢➢  ΔΔυυννααττόόττηητταα  ααννάάββαασσηηςς  μμεε  ΤΤεελλεεφφεερρίίκκ  κκααιι  ΟΟδδοοννττωωττόό  σσττοο  ΌΌρροοςς  ΠΠιιλλάάττοουυςς  --  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  

σσυυννααρρππαασσττιικκέέςς  δδιιααδδρροομμέέςς  σσττηηνν  ΕΕυυρρώώππηη  κκααιι  μμιιαα  ππρρααγγμμααττιικκάά  μμοοννααδδιικκήή  εεμμππεειιρρίίαα!!    

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  ππρρωωττεεύύοουυσσαα  ττοουυ  ΠΠρριιγγκκιιππάάττοουυ  ττοουυ  ΛΛιιχχττεεννσσττάάιινν,,  ττηηνν  ΒΒααννττοούύζζ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ππααννέέμμοορρφφοο  ΣΣααιιννττ  ΓΓκκάάλλεενν  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκοο  ττοουυρριισσττιικκόό  θθέέρρεεττρροο  ΙΙννττεερρλλάάκκεενν  

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

➢➢  ΔΔύύοο  δδιιααννυυκκττεερρεεύύσσεειιςς  κκααιι  ππεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  ππόόλληη--ζζωωγγρρααφφιιάά,,  ττηη  ΛΛωωζζάάννννηη  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττηηνν  γγρρααφφιικκήή  κκαασσττρροοπποολλιιττεείίαα  ΓΓκκρρυυγγιιέέρρ,,  ""ππααττρρίίδδαα""  ττοουυ  οομμώώννυυμμοουυ  ααγγεελλααδδιιννοούύ  ττυυρριιοούύ  

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσττοο  ρροομμααννττιικκόό  θθέέρρεεττρροο  ΓΓκκσσττάάααννττ  μμεε  ττηηνν  ααππααρράάμμιιλλλληη  γγεεωωφφυυσσιικκήή  ττοουυ  οομμοορρφφιιάά      

➢➢  ΕΕππίίσσκκεεψψηη  σσεε  μμίίαα  ααππόό  ττιιςς  ππιιοο  όόμμοορρφφεεςς  κκααιι  ααρριισσττοοκκρρααττιικκέέςς  ππόόλλεειιςς  ττηηςς  ΕΕλλββεεττίίααςς,,  ττοο  ΜΜοοννττρρέέ  

➢➢  ΠΠεερριιήήγγηησσηη  σσττηηνν  κκοοσσμμοοπποολλίίττιικκηη  ΓΓεεννεεύύηη  

➢➢  ΔΔυυννααττόόττηητταα  εεππίίσσκκεεψψηηςς  σσττηηνν  ΚΚωωννσσττάάννζζ,,  πποουυ  ββρρίίσσκκεεττααιι  σσττοο  δδυυττιικκόό  άάκκρροο  ττηηςς  οομμώώννυυμμηηςς  λλίίμμννηηςς  

κκααθθώώςς  κκααιι  σσττοο  ννηησσίί    ΜΜααϊϊννάάοουυ//""ΝΝηησσίί  ττωωνν  ΛΛοουυλλοουυδδιιώώνν""    

➢➢  ΜΜπποουυφφέέ  ππρρόόγγεευυμμαα  κκααθθηημμεερριιννάά    

➢➢  ΕΕμμππεειιρρόόττααττοοςς  ααρρχχηηγγόόςς--σσυυννοοδδόόςς  ττοουυ  γγρρααφφεείίοουυ  μμααςς    

TTTiiipppsss      



 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη - Καταρράκτες Ρήνου - Ζυρίχη   
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με AEGEAN για Ζυρίχη. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουμε άμεσα 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, 
ακολουθώντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές του. 
Επιστροφή στη Ζυρίχη και περιήγηση πόλης κατά τη διάρκεια 
της οποίας 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. Ελεύθερος χρόνος 
για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο COURTYARD by MARRIOTT 4* sup. στην 
συνοικία Oerlikon (www.courtyardzurich.com). Διανυκτέρευση.  
 

2η μέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη, Προαιρετικά: Όρος Πιλάτους 
(Τελεφερίκ/Οδοντωτός) - Ζυρίχη  
Πρωινή αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, που είναι 
κτισμένη στις όχθες της λίμνης των τεσσάρων καντονιών. Άφιξη 
και περιήγηση στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με 
το παλαιό Δημαρχείο, την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη 
γέφυρα, το μνημείο του Λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα. Χρόνος 
ελεύθερος για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης ή για να λάβετε 
μέρος στην προαιρετική μας εκδρομή (έξοδα ατομικά) στο Όρος 
Πιλάτους (Mount Pilatus), που βρίσκεται σε υψόμετρο 2.132 
μέτρων, απ΄ όπου θα έχετε την ευκαιρία να θαυμάσετε την 
υπέροχη θέα στην λίμνη της Λουκέρνης και στην γύρω περιοχή. 
Η άνοδος και η κάθοδος πραγματοποιείται με το μεγαλύτερο σε 
μήκος Τελεφερίκ της Ελβετίας, καθώς και με τον περίφημο 
Οδοντωτό, οι συρμοί του οποίου "γαντζώνονται" σε εξαιρετικά 
απότομες πλαγιές, με κλίση που φτάνει το 48% - μία από τις πιο 
συναρπαστικές διαδρομές στην Ευρώπη και μια πραγματικά 
μοναδική εμπειρία! Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  

http://www.courtyardzurich.com/


 
3η μέρα: Ζυρίχη, Ελεύθερη μέρα,  
Προαιρετική εκδρομή: Κωνστάνζ, 
Μαϊνάου/"Νησί των Λουλουδιών"    
Για τη σημερινή ελεύθερη μέρα σας 
προτείνουμε μια προαιρετική εκδρομή 
(έξοδα ατομικά) στην Κωνστάνζ και το 
Μαϊνάου, το "Νησί των Λουλουδιών".   
 

Περιγραφή προαιρετικής εκδρομής 
 

Πρωινή αναχώρηση 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. Η πόλη είναι κτισμένη 
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 
της κέντρο, θα δούμε το άγαλμα Ιμπέρια, την 
πλατεία της αγοράς, τις παραδοσιακές 
μπυραρίες και θα υπάρχει χρόνος για καφέ, 
καθώς και για όμορφες και οικονομικές 
αγορές. Συνεχίζουμε για το νησί Μαϊνάου 
(Mainau), το οποίο το 1932 ο Σουηδός 
πρίγκιπας Λένναρτ Μπερναντότ (Lennart 
Bernadotte) μεταμόρφωσε σε επίγειο 
παράδεισο - έναν κήπο με μαγευτικά 
λουλούδια. Το 2004 ο Λένναρτ Μπερναντότ 
απεβίωσε σε ηλικία 95 ετών και ετάφη στην 
κρύπτη κάτω από το βασιλικό παρεκκλήσιο 
του Μαϊνάου. Η διαχείριση του κήπου 
πέρασε πλέον στα παιδιά του. Επιστροφή 
στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 
 
 
 
 
 
 
 



 
4η μέρα: Ζυρίχη - Λιχτενστάιν/Βαντούζ - Σαιντ Γκάλεν - Ζυρίχη  
Πρωινή αναχώρηση για την Βαντούζ, την πρωτεύουσα 
του Πριγκιπάτου του Λιχτενστάιν, του τέταρτου 
μικρότερου κράτους στην Ευρώπη (μετά το Βατικανό, 
το Μονακό και τον Άγιο Μαρίνο). Είναι από τις 
ελάχιστες χώρες στον κόσμο που δεν διαθέτει 
αεροδρόμιο, δεν έχει δικό της νόμισμα (χρησιμοποιεί 
το ελβετικό νόμισμα), αλλά ούτε και εθνική γλώσσα 
(γερμανόφωνη χώρα). Προαιρετική βόλτα με το 
τραινάκι της πόλης (έξοδα ατομικά). Μετά την 
περιήγησή μας θα αναχωρήσουμε για το Σαιντ Γκάλεν 
(St. Gallen), μία ιστορική πόλη της βορειοανατολικής 
Ελβετίας και πρωτεύουσα του ομώνυμου καντονιού. 
Ένα από τα αξιοθέατα της πόλης και μνημείο 
παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO από το 1983, 
είναι η Μονή των Βενεδικτίνων, στην φημισμένη 
βιβλιοθήκη της οποίας φυλάσσονται περίπου 150.000 
βιβλία και χειρόγραφα, που χρονολογούνται από τον 
9ο αιώνα. Επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

5η μέρα: Ζυρίχη ..στις λίμνες του Ιντερλάκεν και στην όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη - Λωζάννη    
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. Σύμφωνα με τον θρύλο, ο ιδρυτής 
της πόλης δούκας Μπέρτολντ Ε’ της έδωσε το όνομα του πρώτου ζώου 
που σκότωσε σε ένα κυνήγι το 1191 - μια αρκούδα (Bär), η οποία αποτελεί 
το έμβλημά της για περισσότερα από 500 χρόνια. Ο πρώτος λάκκος με 
αρκούδες κατασκευάστηκε το 1441 και ο τέταρτος βρίσκεται μεν στο κέντρο 
της πόλης, αλλά είναι κενός. 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. Τελικός προορισμός μας η Λωζάννη 
μια πόλη-ζωγραφιά, που είναι κτισμένη αμφιθεατρικά πάνω από την λίμνη 
της, ατενίζοντας τις βουνοκορφές των Άλπεων. Άφιξη και περιήγηση στην 
πόλη, κατά της διάρκεια της οποίας θα επισκεφθούμε πεζοί το παλιό της 
τμήμα με τους φιδογυριστούς πεζοδρόμους και τις μικροσκοπικές πλατείες, 
μέχρι να φθάσουμε στον γοτθικό Καθεδρικό ναό του 12ου αιώνα και στο 
μουσείο των Ολυμπιακών Αγώνων στο Ουσί (εξωτερικά). Τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο DE LA PAIX 4* (www.hoteldelapaix.net). Διανυκτέρευση.  
 

http://www.hoteldelapaix.net/


 

6η μέρα: Λωζάννη - Γκρυγιέρ - Γκστάαντ - Μοντρέ - Λωζάννη   
Σήμερα μας περιμένει η μικροσκοπική γραφική 
καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, "πατρίδα" του ομώνυμου 
αγελαδινού τυριού, που είναι κτισμένη στους πρόποδες 
των Άλπεων. Με τα παραδοσιακά σπίτια του 15ου και 
17ου αιώνα και το επιβλητικό κάστρο του 11ου αιώνα 
(Château de Gruyères), ο τόπος αυτός μεταφέρει τους 
επισκέπτες σε έναν κόσμο παραμυθιών! 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. Ολοκληρώνουμε την 
ημερήσια εκδρομή μας με επίσκεψη σε μια από τις πιο 
όμορφες και αριστοκρατικές πόλεις της Ελβετίας, το 
Μοντρέ. Επιστροφή στη Λωζάννη. Διανυκτέρευση.  

 
7η μέρα: Λωζάννη - Γενεύη - Αθήνα  
Πρωινή αναχώρηση για την κοσμοπολίτικη Γενεύη. Άφιξη 
και περιήγηση στην πόλη, κατά τη διάρκεια της οποίας θα 
δούμε κτίρια Διεθνών Οργανισμών, όπως του ΟΗΕ και του 
Ερυθρού Σταυρού, καθώς και το τεράστιο σιντριβάνι που 
αναβλύζει μέσα από τη λίμνη και αποτελεί, μαζί μ  ε το 

πολύχρωμο λουλουδιασμένο ρολόι, το σύμβολο της πόλης. Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στην παλιά πόλη με 
τα πλακόστρωτα δρομάκια, τις κουκλίστικες αντικερί, τα μικροσκοπικά βιβλιοπωλεία, τα πολυάριθμα εστιατόρια και 
καφέ. Νωρίς το μεσημέρι αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Γενεύης και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα   

  



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

παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα •Για όσους επιθυμούν κράτηση προς/από το Όρος Πιλάτους, η 

επιβάρυνση είναι 100 € και περιλαμβάνει το εισιτήριο Τελεφερίκ/Οδοντωτού καθώς και τη μεταφορά με το 

πούλμαν προς/από τον σταθμό αναχώρησης/άφιξης •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.  

ΑΑννααχχωωρρήήσσεειιςς::  1166  ΙΙοουυλλίίοουυ,,  66,,  1133,,  2200,,  2277  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ          ~~          77  μμέέρρεεςς        
  

 

 

 

 

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι    
  

❖ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ, ΓΕΝΕΥΗ-ΑΘΗΝΑ με απ΄ ευθείας πτήσεις της AEGEAN  
 

 

Οι πτήσεις μας  
με   

AEGEAN 

 

1η μέρα A3 850 ΑΘΗΝΑ - ΖΥΡΙΧΗ  08:30-10:20 

 

7η μέρα A3 857    ΓΕΝΕΥΗ - ΑΘΗΝΑ 16:55-20:35 
  

 

❖ Έξι διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 4*    

❖ 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 point, parking, φόροι 

πόλεων, ταξιδιωτική ασφάλεια και 

ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 

ετών: € 330 

❖ Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και 

από άλλες πόλεις: € 140 με AEGEAN 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα)  

❖ Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και 

λοιπά αξιοθέατα  

❖ Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

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

Τιμή κατ΄ άτομο    

Δίκλινο 845 

3ο άτομο έως 12 ετών 595 

Μονόκλινο 1245 


