
1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ – ΜΙΛΑΝΟ  
ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο < ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ >, έλεγχος 
εισιτηρίων και απευθείας πτήση για τo Μπέργκαμο. Άφιξη 
στην Ιταλία και αναχώρηση για την πόλη σύμβολο της μόδας 
και του design, το Μιλάνο. Στην περιήγησή μας θα δούμε 
Castello D’Angelo, τις εμπορικές οδούς Dante και Vittorio 
Emmanuelle II, την εμπορική στοά, τη Σκάλα του Μιλάνου 
με τη νεοκλασική πρόσοψη, το χρυσό τετράγωνο της 
μόδας και τον καθεδρικό ναό Ντουόμο. Xρόνος ελεύθερος 
στην πλούσια αγορά της πόλης. Στη συνέχεια μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας, δείπνο εντός του ξενοδοχείου και 
διανυκτέρευση.

3η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ ΠΕΡΙΗΓΗΣΗ 
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγηση στη μεγαλύτερη πόλη της Ελβετίας, τη Ζυρίχη, 
που βρίσκεται στα βόρεια της Ελβετίας, εκεί όπου ο ποταμός Limmat χωρίζει την πόλη 
στη μέση. Άφιξη και ξεκινάμε μια πρώτη γνωριμία με την οικονομική πρωτεύουσα της 
Ελβετίας, όπου θα έχουμε το χρόνο να περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά αξιοθέατά 
της. Πρώτος σταθμός στη βόλτα μας, θα είναι ο καθεδρικός ναός Φραουμίνστερ, ο 
οποίος χτίστηκε τον 13ο αιώνα. Ο εσωτερικός του διάκοσμος αποτελεί φόρο τιμής 
στον Μαρκ Σαγκάλ, χάρη στα περίτεχνα υαλογραφήματά του. Επόμενο σημείο 
αναφοράς μας είναι η εκκλησία του Αγίου Πέτρου. Ακολούθως θα θαυμάσουμε το 
Δημαρχείο, το οποίο κοσμείται στην πρόσοψή του από περίτεχνες ζωφόρους αλλά 
και τη μαρμάρινη πύλη με την επίχρυση διακόσμηση. Χρόνος ελεύθερος στο κέντρο 
της πόλης για αγορές και σουβενίρ. Το βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την 
περιοχή Niederdorf, όπου το βράδυ σφύζει από ζωή.

4η ημέρα: ΖΥΡΙΧΗ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ - ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ (προαιρετική) 
Μετά το πρόγευμα σας προτείνουμε μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης 
χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ το οποίο είναι χτισμένο σε υψόμετρο 1580μ με 
γραφικά σαλέ και πολυτελή ξενοδοχεία για υψηλών προϋποθέσεων χειμερινές 
διακοπές. Μετά από μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Chur. Θα πάρουμε το 
Αλπικό τρένο express με κατεύθυνση το ονομαστό χιονοδρομικό κέντρο Σαιν Μόριτζ. 
Η διαδρομή ξετρελαίνει, μέσα από δάση,  λίμνες και παγετώνες. Μια διαδρομή δυόμιση 
ώρες περίπου, γεμάτη αντιθέσεις, που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος 
για να χαρείτε την φυσική ομορφιά. Αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τον πιο εμπορικό δρόμο της πόλης, την 
Μπανχοφστράσε με τα πολυκαταστήματα (όπως το «Τζέλμολι»), τα κεντρικά γραφεία 
των τραπεζών, το Μουσείο Ρολογιού αλλά και τα αποτυπώματα διάσημων σταρ του 
κινηματογράφου. Μη λησμονήσετε στις αγορές σας, να αγοράσετε σοκολάτες, 
καθώς η Ελβετία φημίζεται για την παραγωγή τους.

GLAMOUR ΕΛΒΕΤΙΑ-ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ-ΛΙΜΝΕΣ Β. ΙΤΑΛΙΑΣ

Η Ελβετία, όμορφη σαν καρτ-ποστάλ, θα σας εντυπωσιάσει! 
Θα μαγευτείτε από το εντυπωσιακό αλπικό τοπίο, τις 
πανέμορφες λίμνες, τις κοσμοπολίτικες πόλεις με τις 
παραμυθένιες μεσαιωνικές γωνιές, τους καταπράσινους 
αμπελώνες που δίνουν εξαιρετικά κρασιά, το σιδηροδρομικό 
ταξίδι-εμπειρία (Αλπικό τρένο) και φυσικά τη μοναδική 
γαστρονομία που ξεπερνάει κατά πολύ το δίπτυχο «τυρί-
σοκολάτα»! Ένα πλήρες πρόγραμμα λοιπόν, για να 
απολαύσετε την Β.Ιταλία, το Κόμο, αλλά και την Ελβετία που 
θα σας μείνει αξέχαστο!

Νταβός
Καταρράκτες Ρήνου

St. Moritz

Λίμνη Κωνστάντσα Ζυρίχη

23/12 
& 28/12

6 ΗΜΕΡΕΣ

Λουγκάνο

2η ημέρα: ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΓΙΑ ΚΟΜΟ - ΛΟΥΓΚΑΝΟ - ΖΥΡΙΧΗ 
Πρόγευμα και αναχώρηση  για την πόλη του μεταξιού, που 
είναι από τις ομορφότερες της Ιταλίας και είναι χτισμένη 
στις όχθες της ομώνυμης λίμνης, το Κόμο. Στην περιήγησή 
μας, θα δούμε τον Καθεδρικό Ναό, το Παλιό Δημαρχείο, το 
ναό Σαν Φεντέλε, την παραδοσιακή πλατεία του ιστορικού 
κέντρου με τα μεσαιωνικά κτίρια, θα περπατήσουμε στον 
παραλίμνιο δρόμο. Συνεχίζουμε για την Ελβετία και για 
την ιταλόφωνη περιοχή της χώρας. Η πιο χαρακτηριστική 
και τουριστική πόλη εδώ είναι το Λουγκάνο, κτισμένο στην 
ομώνυμη λίμνη. Σύντομη στάση. Θα δούμε το καθεδρικό 
ναό του Αγ. Λαυρέντιου, την Κεντρική πλατεία της 
Μεταρρύθμισης, το Δημοτικό πάρκο με τη Βίλλα Τζίανη και 
το Συνεδριακό Κέντρο. Τελειώνοντας, συνεχίζουμε για τη 
Ζυρίχη. Μεταβαση στο ξενοδοχειο, τακτοποίηση στα δωμάτια 
και χρόνος ελεύθερος για ξεκούραση. Διανυκτέρευση.

Μιλάνο



5η ημέρα: ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ 
Πρόγευμα και αμέσως μετά αναχωρούμε για τους καταρράκτες του Ρήνου, 
που ονομάζονται Ράνφαλ. Θα μας εντυπωσιάσει το εκπληκτικό τοπίο. Στη 
συνέχεια αναχωρούμε για την πόλη Σαφχάουζεν. Εδώ θα θαυμάσουμε 
την παλιά πόλη, η οποία είναι γεμάτη με Γοτθικά, Αναγεννησιακά, Μπαρόκ 
κτίρια. Θα δούμε το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Ιωάννη, το Σπίτι του 
Ιππότη. Συνεχίζουμε για την λίμνη της Κωνστάντσας, που βρίσκεται πάνω 
στα σύνορα με τη Γερμανία στις όχθες της λίμνης Μπόνζεε. Θα δούμε το 
άγαλμα της Ιμπέρια και θα περιηγηθούμε στα δρομάκια της Παλιάς Πόλης, 
όπου κυριαρχεί ο Καθεδρικός Ναός και η πλατεία της αγοράς. Αργά το 
απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

6η ημέρα: ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα νωρίς το πρωί και αναχώρηση για την κουκλίστικη Λουκέρνη. 
Θα περιηγηθούμε στην παλιά πόλη με τις χρωματιστές προσόψεις των 
σπιτιών, όπου θα δούμε την κλειστή γέφυρα του παρεκκλησίου από τον 
14ο αιώνα, το Δημαρχείο, την εκκλησία του Αγ. Πέτρου, την κεντρική 
Πλατεία, τη μεσαιωνική αγορά του κρασιού, τις φημισμένες εκκλησίες των 
Φραγκισκανών, τη Χοφκίρκε και φυσικά το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο, τα 
οποία δίνουν στην πόλη μια παραμυθένια χροιά. Στη συνέχεια επιστροφή 
στη Ζυρίχη και μετάβαση στο αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση 
επιστροφής. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αλπικό τρένο

Λουκέρνη

Μιλάνο Λίμνη Κόμο

ΖΥΡΙΧΗ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ - ΣΑΦΧΑΟΥΖΕΝ - ΛΙΜΝΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΣΑ - ΣΑΙΝΤ ΜΟΡΙΤΖ  
ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ - ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΈΡΝΗ - ΚΟΜΟ

Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

23/12 
& 

28/12 

*

Μιλάνο: HOLIDAY INN ΑSSAGO 4*
Ζυρίχη: CONTI 4* 

499 385 649
ΑSTRA AIRLINES

23/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ-ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ 11:30 - 12.30
 28/12 ΖΥΡΙΧΗ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 13:25 - 16:35

                           
28/12 ΘΕΣ/ΝΙΚΗ - ΖΥΡΙΧΗ  11:10 - 12:40 

 2/1  ΜΠΕΡΓΚΑΜΟ – ΘΕΣ/ΝΙΚΗ 23:15 - 02:15

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή &
1 αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

Μιλάνο: HOLIDAY INN ASSAGO 4*
Ζυρίχη: DORINT 4* 

535 409 689

Μιλάνο: HOLIDAY INN ASSAGO 4*
Ζυρίχη: HILTON 4* plus

595 459 819

 
Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά και δείπνο στο Μιλάνο.

Δεν περιλαμβάνεται ο φόρος διαμονής ( 2ε στο Μιλάνο και 2,8ε στη Ζυρίχη / άτομο / διανυκτέρευση ) 
Σύνολο φόρων 145 ευρώ
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Η αναχώρηση στις 28/12 πραγματοποιείται αντίστροφα, χωρίς να παραληφθεί το παραμικρό

Με απευθείας πτήσεις για Μιλάνο & επιστροφή από Ζυρίχη - Ιδανικα ωράρια πτήσεων


