Πανόραμα Αλσατίας - Ελβετίας
10 ημέρες
1η & 2η ημέρα: Θεσσαλονίκη - Ζάγκρεμπ (980 χλμ.)
Συγκέντρωση το βράδυ στις 20:00 στα γραφεία μας και αναχώρηση για τα σύνορα των Ευζώνων. Θα διασχίσουμε τη
Σερβία και με ενδιάμεσους σταθμούς για καφέ και γεύμα θα φτάσουμε το απόγευμα στο Ζάγκρεμπ. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο και διανυκτέρευση.

3η ημέρα: Ζάγκρεμπ - Ίνσμπρουκ (530 χλμ.)
Πρωινό και σύντομη πανοραμική επίσκεψη στα κυριότερα αξιοθέατα της πόλης. Στη συνέχεια αναχώρηση για το
Ίνσμπρουκ. Στην πανοραμική μας περιήγηση θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε και να θαυμάσουμε πληθώρα από
αξιοθέατα που συνθέτουν την μαγεία αυτής της πόλης. Δικαιολογημένα αποκαλούν το Ίνσμπρουκ «διαμάντι των
Άλπεων». Ο ποταμός Ιν της προσδίδει μια μεγαλοπρέπεια και τα αξιοθέατα την στολίζουν σαν ένα μόνιμο και διαρκές
μοναδικό κόσμημα. Θα περπατήσουμε στο πεζοδρομημένο ιστορικό κέντρο και θα θαυμάσουμε τη Χρυσή Στέγη, τα
Χειμερινά ανάκτορα (όπου βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού), και τον μεγαλοπρεπή και
χρυσοστολισμένο ναό του Αγ. Ιακώβ. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το Μουσείο Σβαρόφσκι γνωστό παγκοσμίως σας
το Μουσείο Swarovski Crystal World, δημιούργημα του καλλιτεχνικού διευθυντή André Heller, η οποία αποτελεί τη
μεγαλύτερη έκθεση του οίκου Swarovski. Πέρα από τα εκθέματα, ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι ο χώρος του μουσείου.
Άφιξη στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ίνσμπρουκ - Γκάρμις - Oberammergau - Στρασβούργο (440 χλμ.)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Γκάρμις Παρτενκίρχεν. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο θέρετρο της
Γερμανίας και ένα από τα πιο γνωστά χιονοδρομικά κέντρα στην Ευρώπη. Οφείλει τη φήμη του αφενός στην εξαιρετική
τοποθεσία του στους πρόποδες της ψηλότερης κορυφής των γερμανικών Άλπεων, τη Zugspitze, σε 2.964 υψόμετρο, και
αφετέρου, στο υπέροχο χωριό του. Είναι, επίσης, το μέρος που φιλοξένησε στα δύσκολα χρόνια του 1936 τους Χειμερινούς
Ολυμπιακούς Αγώνες. Επόμενη στάση μας το γραφικό Oberammergau. Πρόκειται για ένα παραμυθένιο χωριό, διάσημο
παγκοσμίως για τα υπέροχα ζωγραφισμένα από ντόπιους σπίτια και την αναπαράσταση των "Παθών" κάθε 10 χρόνια.
Έπειτα, αναχώρηση για το Στρασβούργο. Άφιξη αργά το απόγευμα, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και ελεύθερος χρόνος
στο ιστορικό κέντρο της πόλης.

5η ημέρα: Στρασβούργο - Κολμάρ - Ζυρίχη (220 χλμ.)
Πρωινό και περιήγηση στο Στρασβούργο, πρωτεύουσα της περιφέρειας της Αλσατίας και η δεύτερη του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου μετά τις Βρυξέλλες. Στο Στρασβούργο εδρεύουν, επίσης, το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Μετάβαση στο ιστορικό κέντρο, τη «Μικρή Γαλλία», με τα κανάλια, τις
γέφυρες στον ποταμό Ίλ, που διαρρέει την πόλη, τα ξύλινα σπίτια και τα παραδοσιακά αλσατικά ταβερνάκια. Επίσκεψη
στον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό του Στρασβούργου με το αστρονομικό ρολόι κοντά στην Πλατεία Δημοκρατίας. Στη
συνέχεια, αναχώρηση για τη γαλλική Κολμάρ, το στολίδι της Αλσατίας, το οποίο ανήκει στο δρόμο του κρασιού και
φημίζεται γι’ αυτό. Περιήγηση στο ιστορικό κέντρο που χαρακτηρίζεται από παραδοσιακά σπίτια κτισμένα στις όχθες του
ποταμού Λάουχ. Θα θαυμάσουμε το δημαρχείο, τον καθεδρικό ναό αφιερωμένο στον Άγιο Μαρτίνο όπως επίσης και
μικρές πανέμορφες πλατείες με ενδιαφέρουσες υπαίθριες αγορές. Ελεύθερος χρόνος στο πιο όμορφο σημείο της παλαιάς
πόλης, τη Μικρή Βενετία, που χαρακτηρίζεται από κανάλια, περίτεχνες γέφυρες, αριστοκρατικά καφέ και γκουρμέ
εστιατόρια. Έπειτα αναχώρηση για το κουκλίστικο Φράιμπουργκ, όπου αξίζει να αναφέρουμε πως εδώ άφησε την
τελευταία του πνοή ο τεράστιος Νίκος Καζαντζάκης. Θα περιηγηθούμε στο ιστορικό του κέντρο που φιλοξενεί τον
πραγματικά εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της πόλης του 13ου αιώνα, χαρακτηριστικό δείγμα ρωμανικού και γοτθικού
ρυθμού. Επίσης, θα δούμε το ιστορικό Κάουφχαους του 16ο αιώνα που θυμίζει το γεγονός πως η πόλη στο παρελθόν
υπήρξε σημαντικό εμπορικό κέντρο. Η ξενάγηση θα ολοκληρωθεί στο δημαρχείο από το οποίο ξεκινά ένα μοναδικό
σύμπλεγμα καναλιών και στενών πλακόστρωτων οδών με παραδοσιακά εστιατόρια που φημίζονται για τις τοπικές
λιχουδιές από κυνήγι, αριστοκρατικά καφενεία και μπυραρίες. Αναχώρηση για τη Ζυρίχη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο
και διανυκτέρευση.

6η ημέρα: Ζυρίχη - Λουκέρνη - Βέρνη - Λωζάνη (226 χλμ.)
Πρωινό και ξεκινάει η ξενάγησή μας στην «οικονομική πρωτεύουσα» της Ελβετίας. Επίσκεψη στην παλιά πόλη, όπου θα
δούμε την Γοτθική Εκκλησία του 13ου αιώνα Φραουμίνστερ με τα περίφημα βιτρό, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την
μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης, το Δημαρχείο, το πάρκο Ρίτερ, το λόφο του Ηλίου Σόνενμπεργκ και τους
τροπικούς κήπους του Πανεπιστημίου, την Όπερα και το μοντέρνο κτίριο Λε Κορμπυζιέ, που αποτελεί μουσείο τέχνης
αφιερωμένο στον ομώνυμο Ελβετό αρχιτέκτονα. Η Μπανχόφστρασε, λεωφόρος των μεγάλων τραπεζών, είναι ο
κεντρικότερος και πολυτελέστερος δρόμος της Ζυρίχης. Στη συνέχεια αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Άφιξη και ξεκινάμε
την περιήγησή μας στην πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις μικρές
πλατείες με τα σιντριβάνια. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η ξύλινη σκεπαστή μεσαιωνική γέφυρα Καπελμπρίκε που
απεικονίζει την ιστορία της πόλης σε 120 πίνακες ζωγραφισμένους σε ξύλο, αλλά και το παλιό Δημαρχείο και το
λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο που δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Διασχίζοντας την πανέμορφη Ελβετική
ύπαιθρο θα επισκεφθούμε μία από τις ομορφότερες και πιο σημαντικές πόλεις της Ελβετίας και πρωτεύουσα της, τη Βέρνη
που είναι κτισμένη στις όχθες του ποταμού Αάρ. Στην περιήγηση μας στην παλιά πόλη θα δούμε τον περίφημο Πύργο των

Ρολογιών με το ωραιότερο ωρολογιακό κουκλοθέατρο, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Βικεντίου και το κτίριο που
στεγάζει το ομοσπονδιακό Κοινοβούλιο. Έπειτα αναχώρηση για την Λωζάνη, άφιξη, τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και
διανυκτέρευση.

7η ημέρα: Λωζάνη - Γενεύη - Λωζάνη (66 + 66 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για τη Γενεύη, που έχει χαρακτηριστεί ως το κέντρο της διεθνούς διπλωματίας. Ξεκινάμε από το
θεαματικό σιντριβάνι Jet d' Eau που πετά νερό σε ύψος 140 μέτρων. Το Δημαρχείο, η παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό ναό,
τα κτίρια της Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών, το σημείο στο οποίο άφησε την τελευταία της πνοή η Αυστριακή
αυτοκράτειρα Σίσσυ και τα υπέροχα πάρκα θα κρατήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον μας. Χρόνος ελεύθερος στην πόλη και
επιστροφή στη Λωζάνη, που αποτελεί την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε με το ιστορικό κέντρο,
όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία Ντε λα Πάλι και ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ, καθώς και τα γραφικά στενά
σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Επιστροφή στο ξενοδοχείο στη Λωζάνη, χρόνος ελεύθερος και διανυκτέρευση.

8η ημέρα: Λωζάνη - Μιλάνο - Μπολόνια (520 χλμ.)
Πρωινό και αναχώρηση για το Μιλάνο. Θα δούμε τον μεγαλύτερο γοτθικό κτίριο της Ιταλίας το Καθεδρικό Ναό Ντουόμο,
την περίφημη σκεπαστή στοά Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλε του Β’, το νεοκλασικό θέατρο της Σκάλας του Μιλάνου και
το μουσείο του. Στη συνέχεια θα έχουμε την ευκαιρία για μια πρώτη ματιά στις βιτρίνες των καταστημάτων, στο εμπορικό
κέντρο της πόλης Galleria Vittorio Emanuele II με τη γυάλινη οροφή, τη Via Montenapoleone και τους γύρω δρόμους,
όπου βρίσκονται τα ακριβά καταστήματα των μεγαλύτερων οίκων μόδας. Έπειτα αναχώρηση για την Μπολόνια, άφιξη,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος στην πόλη. Η Μπολόνια είναι γνωστή για τους πύργους της και τις
στοές της (portici), που φτάνουν τα 38 χιλιόμετρα στο ιστορικό κέντρο και την κάνουν μοναδική πόλη στον κόσμο. Η
μακρύτερη στοά στον κόσμο του San Luca, μήκους 3,5 χιλιομέτρων έχει 666 καμάρες.Στο κέντρο της πόλης δεσπόζουν
επίσης και δύο πύργοι: Ο μεγαλύτερος είναι ο πύργος των Asinelli (102 μέτρα ύψος) και ο μικρότερος των Garisenda (49
μέτρα). Ο ψηλότερος πύργος γέρνει περίπου κατά δυόμισι μέτρα, ενώ ο μικρότερος περίπου κατά τρία.

9η ημέρα: Μπολόνια - Ανκόνα (230 χλμ.)
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στο ιστορικό κέντρο Στη συνέχεια αναχώρηση για την Ανκόνα. Επιβίβαση στο καράβι για
την Ηγουμενίτσα. Διανυκτέρευση εν πλω.

10η ημέρα : Ηγουμενίτσα - Θεσσαλονίκη (323 χλμ.)
Άφιξη στην Ηγουμενίτσα το μεσημέρι, αποβίβαση και με μικρές στάσεις άφιξη στη Θεσσαλονίκη το απόγευμα.

Τιμοκατάλογος Εκδρομής
Εκδρομή

Πανόραμα
Αλσατίας - Ελβετίας
(Βραδινή αναχώρηση)

Ημ. Αναχ.

21/12
10
28/12

Ξενοδοχεία
τοποθεσία
Laguna Zagreb 3*/ Ζάγκρεμπ
Alpinpark 4*/ Ίνσμπρουκ
Ibis Styles Rastatt
Baden Baden 3*/ Μπάντεν - Μπάντεν
Ibis Zürich Messe Airport 3*/ Ζυρίχη
Starling Lausanne 4*/ Λωζάνη
Cosmopolitan Bologna 4*/ Μπολόνια
or Similar

Τιμή ατόμου σε
δίκλινο/τρίκλινο

Επιβάρυνσ
η
μονόκλινου

Παιδί
2-12 ετών

Διατροφή

669 €

719 €

+ 300 €

359 €

Πρωινό

749 €

799 €

+ 380 €

389 €

Πρωινό

Early Booking
έως 30/11/2019

