ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ
ΜΕ ΓΕΥΣH ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ 5 ημ.
Αναχώρηση : 23 Δεκεμβρίου ’17
1η μέρα, Σάββατο 23 Δεκ : ΗΡΑΚΛΕΙΟ – MΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου και πτήση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας
το Μιλάνο. Άφιξη, στις 10,30 επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη, μία από
τις πιο τουριστικές πόλεις της Ελβετίας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Xρόνος ελεύθερος να
περιπλανηθείτε στα μικρά, γραφικά, πλακόστρωτα δρομάκια με τις ζωγραφισμένες προσόψεις των σπιτιών,
και απολαύστε καφέ ή ζεστό κρασί σε κάποια από τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες της πόλης.
Διανυκτέρευση.

2η μέρα, Κυριακή 24 Δεκ : ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΟΥΣΕΙΟ ΣΟΚΟΛΑΤΑΣ - (ΟΡΟΣ ΠΙΛΑΤΟΥΣ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ)
Πρωινό στο ξενοδοχείο και γνωριμία με την εντυπωσιακή παλιά πόλη της Λουκέρνης. 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 δίνουν στην πόλη
μια παραμυθένια χροιά. Στη συνέχεια θα κάνουμε ένα μαγικό ταξίδι στο κόσμο της σοκολάτας. Θα
επισκεφθούμε το Μουσείο Σοκολάτας. Στην εξερεύνηση αυτή θα δούμε- θα ακούσουμε - θα μυρίσουμε και
θα γευτούμε την πιο γλυκιά αμαρτία για μικρούς και μεγάλους. Στη συνέχεια για όσους αντέχουν τις έντονες
προκλήσεις και φυσικά… τα ύψη, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μια απίστευτη θέα προς τη λίμνη της
Λουκέρνης και τα γύρω βουνά από τη κορυφή του όρους Πιλάτους το οποίο είναι προσβάσιμο μέσω τελεφερίκ
ή μέσω του πιο απότομου οδοντωτού σιδηρόδρομου στον κόσμο, ο οποίος κατασκευάστηκε το 1898 και
λειτουργεί στις ίδιες γραμμές! Διανυκτέρευση.
3η μέρα, Χριστούγεννα, Δευτέρα 25 Δεκ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ ( ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ )
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να την αξιοποιήσετε όπως θέλετε. Εμείς σας προτείνουμε μια
ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ, που βρίσκεται σε υψόμετρο
1.822 μ. με γραφικά σαλέ, πέντε αστέρων ξενοδοχεία για χειμερινές διακοπές υψηλών προδιαγραφών και

καταστήματα των διασημότερων οίκων ένδυσης, υπόδησης, κοσμημάτων και ωρολογοποιίας. Μετά από μια
θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου θα πάρουμε το Αλπικό Τρένο με κατεύθυνση το ονομαστό
τουριστικό θέρετρο. Η διαδρομή, δυόμισι ώρες περίπου, μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες θα σας μείνει
αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε το αλπικό τοπίο. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Λουκέρνη .
Διανυκτέρευση.

4η μέρα, Τρίτη 26 Δεκ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΖΥΡΙΧΗ - ΒΕΡΝΗ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για την Ζυρίχη. Άφιξη και πανοραμική περιήγηση. Θα περάσουμε από
τη Λεωφόρο Μπανχοφστράσσε όπου βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα
καταστήματα, τον Καθεδρικό Ναό, την Γοτθική Εκκλησία Φραουμνίστερ του 13ου αιώνα διάσημη για τα βιτρό
της, την εκκλησία του Αγίου Πέτρου με την μεγαλύτερη πλάκα ρολογιού στην Ευρώπης, το κτίριο που στεγάζει
το Δημαρχείο, την Όπερα, και το μοντέρνο κτίριο Λε Κουρμουζιέ που είναι το κέντρο προστασίας
περιβάλλοντος. 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 ‘Ααρ. 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. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας στην Λουκέρνη.
Διανυκτέρευση.

5η μέρα, Τετάρτη 27 Δεκ: ΛΟΥΚΕΡΝΗ – KΟΜΟ - ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛEΙΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για τα κοσμοπολίτικα θέρετρα του Κόμο της Ιταλίας και το Λουγκάνο
της Ελβετίας με την ομώνυμη λίμνη τους όπου θα έχουμε χρόνο για μικρή περιήγηση των πόλεων. Χρόνος
ελεύθερος ως την ώρα που θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο του Μιλάνο για τη πτήση επιστροφής μας στο
Ηράκλειο.
Τιμή κατ’ άτομο σε δίκλινο
Τιμή σε μονόκλινο
Φόροι αεροδρομίων 120 €

725 €
925 €

Τιμή 1ου παιδιού μέχρι 12 ετών έκπτωση 100€ όταν μοιράζεται το δωμάτιο των γονέων
Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικό εισιτήριο Ηράκλειο – Μιλάνο – Ηράκλειο με την Aegean απευθείας πτήση
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με
το πρόγραμμα.
 Διαμονή στο επιλεγμένο ξενοδοχείο 4* lux RADISSON BLU στο κέντρο της Λουκέρνης.
 Πρωινό καθημερινά.
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.






Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.

Χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά και αποσκευή μέχρι 23 κιλά κατ΄άτομο.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ σε απευθείας πτήση με την Aegean Airline.
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται.
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Εισιτήριο για Αλπικό τρένο 60 € κατ’ άτομο.
 Όρος Πιλάτους 55 € το άτομο (παιδικό 27,50€).
 Go box και Ckeck points 15€ to άτομο.
 Φόροι αεροδρομίου
Σημείωση: Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και μπορεί να αλλάξει η σειρά που θα
πραγματοποιηθούν.

ΠΤΗΣΕΙΣ με Aegean Airlines απευθείας από Ηράκλειο:
23/12/17 ΗΡΑΚΛΕΙΟ – ΜΙΛΑΝΟ
27/12/17 ΜΙΛΑΝΟ – ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Α3 4280
A3 4281

08:00 – 09:45
20:00 – 23:30

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΙΑΤΙΚΟ ΔΕΙΠΝΟ θα οργανώσουμε για όλες τις εκδρομές και θα ενημερωθείτε

