
                                                             7 Νοεμβρίου 2019GR 

ΚΑΨΑΛΗ 71  ΚΑΝΗΘΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ     ΤΗΛ.: 22210-37854   FAX: 22210-94825 

e- mail  : info@melemistravel.gr web: www.melemistravel.gr  
 

 SUPER ΠΡΟΦΟΡΑ 

Πρωτοχρονιά στην 

ΚΟΜΟΠΟΛΙΣΙΚΗ  ΕΛΒΕΣΙΑ 

ΑΛΠΙΚΟ ΣΡΕΝΟ (5 μζρεσ + 1 δώρο) 6 θμζρεσ 

 

Ζυρίχθ, Καταρράκτεσ Ρινου, αίντ Μόριτη, (Νταβόσ),Ιντερλάνκεν, Βζρνθ, Λουκζρνθ, 

Λίμνθ  Κωνςταντία,  Λίχτενςταϊν. 

Αναχωριςεισ: 28, 29 Δεκεμβρίου  ’19   

1θ μζρα: ΑΘΗΝΑ - ΖΤΡΙΧΗ  

υγκζντρωςθ ςτο αεροδρόμιο και πτιςθ για τθ Ηυρίχθ. ‘Αφιξθ μεταφορά και τακτοποίθςθ ςτο ξενοδοχείο 

μασ. Χρόνοσ ςτθ διάκεςθ ςασ για μία πρϊτθ γνωριμία με τθν πόλθ. Διανυκτζρευςθ. 

 

2θ μζρα :   ΖΤΡΙΧΗ (περιιγθςθ) - ΛΟΤΚΕΡΝΗ   

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και  πανοραμικι περιιγθςθ. 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, 

και το μοντζρνο κτίριο Λε Κουρμουηιζ που είναι το κζντρο προςταςίασ περιβάλλοντοσ . Αναχϊρθςθ για τθ 

κουκλίςτικθ  Λουκζρνθ . Εντυπωςιακι θ παλιά πόλθ με τισ χρωματιςτζσ προςόψεισ των ςπιτιϊν , τα 

πλακόςτρωτα δρομάκια και τισ ςτολιςμζνεσ με ςιντριβάνια μικρζσ πλατειζσ. 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.  Αργά το απόγευμα επιςτροφι ςτο  ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ. 
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3θ μζρα:  ΖΤΡΙΧΗ  – ΑΙΝ ΜΟΡΙΣΖ- ΝΣΑΒΟ (ΑΛΠΙΚΟ ΣΡΕΝΟ προαιρετικό)  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ να τθ χαρείτε όπωσ εςείσ κζλετε. Εμείσ ςασ προτείνουμε 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 Κουρ. Από εδϊ κα πάρουμε το Αλπικό τρζνο 

express με κατεφκυνςθ το ονομαςτό χιονοδρομικό κζντρο αιν Μόριτη. Θ διαδρομι ξετρελαίνει, μζςα από 

δάςθ, λίμνεσ και παγετϊνεσ. Μια διαδρομι δυόμιςθ ϊρεσ περίπου, γεμάτθ αντικζςεισ, που κα ςασ μείνει 

αξζχαςτθ. Χρόνοσ ελεφκεροσ για να χαρείτε τθν φυςικι ομορφιά. φντομθ επίςκεψθ ςτο Νταβόσ και αργά το 

απόγευμα επιςτροφι ςτθ Ηυρίχθ. Διανυκτζρευςθ.  

4θ μζρα :   ΖΤΡΙΧΗ –  ΙΝΣΕΡΛΑΝΚΕΝ  -ΒΕΡΝΗ  

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο  και αναχϊρθςθ για 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. Διαςχίηοντασ τθν πανζμορφθ Ελβετικι φπαικρο κα 

επιςκεφκοφμε μία  από τισ ομορφότερεσ και πιο ςθμαντικζσ πόλεισ τθσ Ελβετίασ και πρωτεφουςα τθσ, τθ 

Βζρνθ που είναι  κτιςμζνθ ςτισ όχκεσ του ποταμοφ Αάρ. τθν περιιγθςθ μασ ςτθν παλιά πόλθ 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. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτθ 

Ηυρίχθ.  Διανυκτζρευςθ.    

5θ μζρα :  ΖΤΡΙΧΗ – ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΑ ι ΜΠΟΝΣΕΝΖΕΕ - ΛΙΧΣΕΝΣΑΙΝ 

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και θμζρα ελεφκερθ. ασ προτείνουμε μία ολοθμερθ εκδρομι ςτθν  λίμνθ τθσ  

Κωνςταντίασ και ςτο Λίχτενςταϊν. Αναχϊρθςθ για τθν λίμνθ τθσ Κωνςταντίασ ι Μπόντενηζε που βρίςκεται 

ςτισ βόρειεσ Άλπεισ μεταξφ Γερμανίασ, Ελβετίασ και Αυςτρίασ ςε υψόμετρο 395,23. Προςφζρει ζνα 

εντυπωςιακά όμορφο τοπίο με πολλζσ πόλεισ και όμορφα παραδοςιακά χωριά, με εκπλθκτικι κζα ςτισ 

Άλπεισ. υνεχίηουμε για το μικροςκοπικό κρατίδιο Λίχτενςταϊν, με πρωτεφουςα τθν Βαντοφη. Αυτι θ 

μικροςκοπικι χϊρα ςτθν καρδιά τθσ Ευρϊπθσ, είναι και μια από τισ πλουςιότερεσ χϊρεσ του κόςμου, αφοφ 

ζχει τουσ πλουςιότερουσ κατοίκουσ ςτθν Ευρϊπθ. Χρόνο ελεφκεροσ να περιπλανθκείτε ςτα γραφικά ςτενά 

ςτο ιςτορικό κζντρο τθσ πόλθσ. Επιςτροφι αργά το απόγευμα ςτο ξενοδοχείο μασ. Διανυκτζρευςθ.  

6θ μζρα :  ΖΤΡΙΧΗ – ΚΑΣΑΡΡΑΚΣΕ ΡΗΝΟΤ  - ΑΘΗΝΑ   

Πρωινό ςτο ξενοδοχείο και αναχϊρθςθ για τουσ καταρράκτεσ του Ρινου, ςτθν πόλθ άφχάουηεν που 

βρίςκεται ςτα ςφνορα Ελβετίασ – Γερμανίασ για να δοφμε τουσ πιο εντυπωςιακοφσ ςε όγκο νεροφ 

καταρράκτεσ τθσ Ευρϊπθσ, μζςα ςτο καταπράςινο Αλπικό τοπίο. τθ ςυνζχεια  κα μεταφερκοφμε ςτο 

αεροδρόμιο τθσ Ηυρίχθσ  για τθν πτιςθ τθσ επιςτροφισ μασ ςτθν Ακινα.   
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                                           EARLY BOOKING 

                                                                      Hotel Courtyard by Marriott      Hotel  Kameha Grand                                                                                    

Zurich North    4*  Sup                                 Zürich  5* 

Σιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο                                                    495€                                              545€ 

Σιμι  ςε μονόκλινο                                                                  720€                                               795€ 

Παιδικι τιμι ζωσ 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενιλικεσ)                295€                295€ 

Φόροι αεροδρομίου & Check points                                   175€    175€ 

                                                                           NORMAL  

                                                                      Hotel Courtyard by Marriott      Hotel  Kameha Grand                                                                                    

Zurich North    4*  Sup                                 Zürich  5* 

                                                                                         

Σιμι κατ’ άτομο ςε δίκλινο                                                    595€                                              645€ 

Σιμι  ςε μονόκλινο                                                                  820€                                               895€ 

Παιδικι τιμι ζωσ 7 ετών (τρίκλ. με 2 ενιλικεσ)                395€              395€ 

Φόροι αεροδρομίου & Check points                                   175€ 175€ 

 

Περιλαμβάνονται: 

 Αεροπορικά ειςιτιρια οικονομικισ κζςθσ Ακινα – Ηυρίχθ – Ακινα με τθν Swiss Air. 
 Πολυτελζσ κλιματιηόμενο ποφλμαν του γραφείου μασ για τισ μεταφορζσ και  μετακινιςεισ ςφμφωνα με 

το πρόγραμμα. 
 Διαμονι ςε   ξενοδοχείο τθσ επιλογι  ςασ.   
 Πρωινό μπουφζ κακθμερινά.  
 Εκδρομζσ, περιθγιςεισ, ξεναγιςεισ όπωσ αναφζρονται ςτο αναλυτικό πρόγραμμα τθσ εκδρομισ. 
 Ζμπειρο Αρχθγό – υνοδό του γραφείου μασ. 
 Αςφάλεια αςτικισ/επαγγελματικισ ευκφνθσ./ Φ.Π.Α 
 Μια χειραποςκευι μζχρι 8 κιλά.  
 Μια βαλίτςα μζχρι 23 κιλά. 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοσ καυςίμων        
 Είςοδοι ςε μουςεία, αρχαιολογικοφσ χϊρουσ, κεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
 Ειςιτιριο Αλπικοφ τρζνου (65€) το άτομο . 
 Δθμοτικοί φόροι  ξενοδοχείων το άτομο τθ βραδιά ( Ηυρίχθ 2,50 ελβετικά φράγκα). 
 Ό,τι ρθτά αναφζρεται ςαν προαιρετικό ι προτεινόμενο. 
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Πτιςεισ  

Αναχϊρθςθ      LX  1831  Ακινα – Ηυρίχθ       14.05    15.55 

Επιςτροφι       LX  1838  Ηυρίχθ – Ακινα       13.05    16.40 

 

θμειώςεισ: 

Οι ξεναγιςεισ, εκδρομζσ, περιθγιςεισ είναι ενδεικτικζσ και υπάρχει περίπτωςθ  να αλλάξει θ ςειρά που κα 

πραγματοποιθκοφν 
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