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ΕΛΒΕΤΙΑ~ΑΛΣΑΤΙΑ~ΒΑΥΑΡΙΑ 
8 ημέρες  

1η Ημέρα: ΑΘΗΝΑ – ΖΥΡΙΧΗ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και πτήση για Ζυρίχη.  Άφιξη και περιήγηση της πόλης. Θα δούμε τον 

Καθεδρικό και την εκκλησία Φραουμίνστερ, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ και τον λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ. Η 

Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. 

Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση.   

2η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Λουκέρνη.  Εντυπωσιακή η παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις 

των σπιτιών τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι 

η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε, που απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες 

ζωγραφισμένους σε ξύλο, το παλιό Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα οποία δίνουν στην πόλη μια 

παραμυθένια χροιά.  Συνέχεια της διαδρομής μας και άφιξη στο Στρασβούργο.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο, 

ξεκούραση και διανυκτέρευση. 

3η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  – ΚΟΛΜΑΡ – ΡΙΜΠΟΒΙΛ – ΡΙΚΒΙΡ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ   

Πρόγευμα και ξεκινάμε να γνωρίσουμε το Στρασβούργο, το οποίο βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Ιλ, παραπόταμου 

του Ρήνου. Κατά την περιήγηση θα δούμε το  Συμβούλιο της Ευρώπης και το ιστορικό κέντρο με τον καθεδρικό ναό 

Νοτρ Νταμ, τα γραφικά Αλσατικά σπίτια και τις γέφυρες, καθώς και τη φημισμένη συνοικία της «Μικρής Γαλλίας».  

Ακολουθούν τα εκπληκτικά χωριά της Αλσατίας.  Θα ανεβούμε στις πλαγιές των Βοσγίων Λόφων και θα φθάσουμε στο 

κουκλίστικο Ριμποβίλ.  Συνεχίζοντας την πορεία μας στον "Δρόμο του Κρασιού", θα επισκεφθούμε διάφορα 

χωριουδάκια με παραδοσιακά σπίτια, όπως το Ρικβίρ και το "στολίδι της Αλσατίας", το Κολμάρ.  Επιστροφή στο 

Στρασβούργο.  Διανυκτέρευση. 

4η Ημέρα: ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΜΕΛΑΝΑΣ ΔΡΥΜΟΣ – ΜΟΝΑΧΟ  
Πρωινό και αναχώρηση για τον Μέλανα Δρυμό, το μεγαλύτερο δάσος της Ευρώπης.  Πρώτο μας σημείο αναφοράς θα 
είναι η πανέμορφη λίμνη Τίτιζε που βρίσκεται στην καρδιά του Μαύρου Δάσους και η ομώνυμη λουτρόπολη που είναι 
χτισμένη στις όχθες της, όπου θα έχουμε χρόνο για φωτογραφίες, ζεστά ροφήματα και ψώνια στην πραγματικά 
ενδιαφέρουσα αγορά της.  Συνεχίζουμε για Μόναχο.  Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας.  Διανυκτέρευση. 
5η Ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ  
Πρόγευμα και μεταφορά στο κέντρο της πόλης για την περιήγηση.  Θα δούμε πανοραμικά τα σημαντικότερα σημεία 
της πόλης και στη συνέχεια θα κάνουμε μια βόλτα με τα πόδια στο ιστορικό της κέντρο, κατά τη διάρκεια της οποίας 
θα δούμε μεταξύ άλλων, το εμπορικό κέντρο γύρω από τον κόμβο Στάχους , την Όπερα, τον ποταμό Ίζαρ με τις νησίδες, 
τις πύλες και τους μεσαιωνικούς προμαχώνες του, το επιβλητικό Δημαρχείο με το ρολόι και τις φιγούρες από τον γάμο 
του Δούκα Γουλιέλμου να μπαινοβγαίνουν, τον καθεδρικό ναό κ.ά.  Περίπατος στους πεζόδρομους της παλιάς πόλης 
για φωτογραφίες, αγορές κλπ.  Ελεύθερος χρόνος.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  Διανυκτέρευση. 
6η Ημέρα: ΒΑΥΑΡΙΚΕΣ ΑΛΠΕΙΣ – ΟΜΠΕΡΑΜΕΡΓΚΑΟΥ – ΓΚΑΡΜΙΣ-ΠΑΡΤΕΝΚΙΡΧΕΝ             (Προαιρετική εκδρομή) 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και θα αναχωρήσουμε προαιρετικά για την επονομαζόμενη "Ρομαντική Οδό", μέσα από 

ονειρεμένους δρυμούς, στεφανωμένους από ένδοξα φρούρια και διακοπτόμενους από κελαριστά ρυάκια, μυστικά 

ξέφωτα κι απότομα φαράγγια.  Θα φτάσουμε στο Ομπεραμεργκάου, όπου θα θαυμάσουμε τις ζωγραφισμένες 

προσόψεις των σπιτιών. Οι απεικονίσεις είναι εμπνευσμένες από τοπικούς μύθους, από θρησκευτικές παραδόσεις, 

αλλά και παραμύθια. Μάλιστα, πολλές εικόνες είναι «βγαλμένες» από τα παραμύθια των αδελφών Γκριμ, οι οποίοι 

κατάγονταν από το Χάναου της Γερμανίας.  Στη συνέχεια θα βρεθούμε στο δίδυμο Γκάρμις-Παρτενκίρχεν, κοντά στα 

σύνορα με την Αυστρία, για να πάρουμε μια γεύση από έναν απαστράπτοντα συνδυασμό γαλήνης και ευδαιμονίας.  Το 

Γκάρμις είναι πιο κλασάτο, πιο «ζωηρό» και εκτεταμένο. Το βλέπεις στις βιτρίνες και στο φινετσάτο ντύσιμο των 

ντόπιων και των επισκεπτών του. Το Πάρτενκιρχεν, από την άλλη, διατηρεί μια πιο ανεπιτήδευτη ατμόσφαιρα αλπικού 

χωριού, με πιο χαλαρούς ρυθμούς. Κοινό γνώρισμα και των δύο, πάντως, είναι η καθαριότητα, οι οργανωμένες 

υποδομές, οι άνετοι πεζόδρομοι και πλατείες και τα χαμηλής κλίμακας κτίρια, τυπικά δείγματα της γοητευτικής 

βαυαρικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Μόναχο.   
 
 



                                            
Άνοιξη 2022 

 

 

7η Ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ – ΣΤΑΪΝ ΑΜ ΡΑΪΝ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΖΥΡΙΧΗ 

Τη σημερινή ημέρα, αναχωρούμε μετά το πρόγευμα για επιστροφή στην Ελβετία.  Στη διαδρομή θα επισκεφθούμε ένα 

κουκλίστικο μεσαιωνικό χωριό, το Στάιν αμ Ράιν.  Ένα μικρό μεσαιωνικό χωριουδάκι πάνω στον Ρήνο, που όσοι το 

επισκέπτονται θαυμάζουν τα γεμάτα ζωγραφιές σπίτια.   Συνέχεια της διαδρομής μας για τους καταρράκτες Ρήνου, 

στην πόλη Σαφχάουζεν (σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας), για να απολαύσουμε τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού 

καταρράκτες της Ευρώπης.  Άφιξη αργά το απόγευμα στη Ζυρίχη και ξεκούραση. 

8η Ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΑΘΗΝΑ  
Τελευταία ημέρα του ταξιδιού μας.  Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.   
 

ΤΑ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΑΘΕ ΠΟΛΗ ΕΙΝΑΙ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ.  Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΠΙΣΚΕΨΕΩΝ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΘΕΙ. 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται:  
➢ Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ με τη Aegean Airlines. 
➢ Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
➢ Μία βαλίτσα (23 κ.), μια χειραποσκευή (8 κ.) και ένα προσωπικό αντικείμενο, ανά άτομο. 
➢ Μεταφορές, περιηγήσεις και εκδρομές με κλιματιζόμενο τουριστικό λεωφορείο, σύμφωνα με το αναλυτικό 

πρόγραμμα. 
➢ Δύο (2) διαν/σεις στη Ζυρίχη, δύο (2) διαν/σεις στο Στρασβούργο και τρεις (3) διαν/σεις στο Μόναχο. 
➢ Διαμονή σε δίκλινο δωμάτιο, σε ξενοδοχεία περιφερειακά των πόλεων. 
➢ Πρωινό καθημερινά στα ξενοδοχεία. 
➢ Αρχηγός/συνοδός του γραφείου μας (ελληνόφωνος). 
➢ Ασφάλεια Αστικής Ευθύνης. 
➢ Έξτρα ασφάλιση για ακύρωση λόγω νόσησης  με Covid-19 (επιβεβαιωμένο από τον ΕΟΔΥ) και κάλυψη εξόδων 

σε περίπτωση νόσησης με covid κατά τη διάρκεια του ταξιδιού. 
➢ Φ.Π.Α.   

 

Δεν  περιλαμβάνονται:  
➢ Ο δημοτικός φόρος στα ξενοδοχεία (εάν ζητηθεί τον πληρώνετε απευθείας στα ξενοδοχεία). 
➢ Είσοδοι σε μουσεία, ιστορικούς και αρχαιολογικούς χώρους. 
➢ Γεύματα, ροφήματα, ποτά.  
➢ Αχθοφορικά, φιλοδωρήματα.  
➢ Ότι ρητά δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό. 

 

Προαιρετική ολοήμερη εκδρομή: 

Βαυαρικές Άλπεις-Ομπεραμεργκάου-Γκάρμις Παρτενκίρχεν: 50€ 

 
 

ΠΤΗΣΕΙΣ AEGEAN 

24/5 ΑΘΗΝΑ-ΖΥΡΙΧΗ A3 850  08:30 – 10:20 

31/5 ΖΥΡΙΧΗ-ΑΘΗΝΑ A3 851  11:15 – 14.50 

 

 
 

ΑΝΑΧ. ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ  ή παρόμοια ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
2-ΚΛΙΝΟ                                
3-ΚΛΙΝΟ 

1-ΚΛΙΝΟ 
ΦΟΡΟΙ 

ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ 

24/5 

-IBIS BUDGET ZURICH AIRPORT / ΖΥΡΙΧΗ  

-HOTEL ADONIS STRASBOURG  / ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
-H2 MUNCHEN OLYMPIA PARK / ΜΟΝΑΧΟ 

Πρωινό 885€ +275€ Περιλαμβάνονται 

*Οι τιμές είναι κατ’ άτομο 

*Οι ώρες των πτήσεων είναι τοπικές. 

 


