
 
ΖΥΡΙΧΗ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ  

MARRIOTT  

Σαιν Μόριτζ - Ιντερλάκεν - Λουκέρνη - Βέρνη - Καταρράκτες Ρήνου 
SWISSOTEL ZURICH 

1η μέρα: Αθήνα - Ζυρίχη 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την SWISS INTERNATIONAL για τη Ζυρίχη. Άφιξη και ακολουθεί 
η περιήγησή μας όπου θα έχουμε την ευκαιρία να περπατήσουμε στους κεντρικούς πεζοδρόμους, την 
περίφημη Μπάνχοφστρασσε, την παλιά πόλη, να δούμε την Φραουμύνστερ με τα εντυπωσιακά βιτρό του Σαγκάλ, 
τον καθεδρικό ναό, τον Πύργο του Ρολογιού, τις γέφυρες του ποταμού Λίματ. Στη συνέχεια μεταφορά και 
τακτοποίηση στο κεντρικό ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* (www.marriot.com ) σε απόσταση περιπάτου από τη 
γνωστή μπανχοφστρασε ή στο COURTYARD by MARRIOTT 4*sup (www.courtyardzurich.com ). 
 
2η μέρα: Καταρράκτες Ρήνου & Χριστουγεννιάτικη αγορά Ζυρίχης 
Μπουφέ πρόγευμα και αναχώρηση για τους φαντασμαγορικούς Καταρράκτες του Ρήνου ένα μεγαλειώδες θέαμα 
της φύσης που εντυπωσιάζει τον επισκέπτη καθώς ο υδάτινος όγκος πέφτει με βοή από ψηλά και στην βάση 
σχηματίζει λίμνη, συνεχίζοντας την αέναη πορεία του προς τις εκβολές του ποταμού. Επιστροφή και απόγευμα 
ελεύθερο για ατομικές δραστηριότητες και μια βόλτα στη Χριστουγεννιάτικη Αγορά η οποία βρίσκεται στο 
Hauptbahnhof και θεωρείται η μεγαλύτερη σκεπαστή Χριστουγεννιάτικη αγορά της Ευρώπης με το μεγαλύτερο 
Χριστουγεννιάτικο δέντρο γεμάτο κρύσταλλα Σβαρόφσκι . 
 
3η μέρα: Λουκέρνη & στις λίμνες του Ιντερλάκεν την όμορφη πρωτεύουσα Βέρνη 
Μπουφέ πρόγευμα και πρώτος σταθμός μας η κουκλίστικη Λουκέρνη, χτισμένη στην άκρη της λίμνης των 
τεσσάρων καντονιών και θα περιηγηθούμε στο καλοδιατηρημένο μεσαιωνικό της κέντρο με το παλαιό Δημαρχείο, 
την χαρακτηριστική γραφική ξύλινη γέφυρα, το μνημείο του λιονταριού και τα άλλα αξιοθέατα της πόλης. 
Συνεχίζουμε για το υπέροχο Ιντερλάκεν όπου είναι κτισμένο στη συμβολή δύο λιμνών, και με εξαιρετική θέα στις 
χιονισμένες βουνοκορφές των Ελβετικών Άλπεων. Ολοκληρώνουμε την εξόρμηση μας με τη διοικητική πρωτεύουσα 
Βέρνη,” την πόλη των κρηνών” όπου θα γνωρίσουμε το κτίριο του Κοινοβουλίου, τον Πύργο του Ιστορικού 
Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό Ναό, και θα περπατήσουμε στα πεζοδρομημένα τμήματα με τα Μεσαιωνικά 
κτίρια. Επιστροφή στη Ζυρίχη. 
 
4η μέρα: Με το αλπικό τρένο στο Σαίν Μόριτζ!!!! 
Μπουφέ πρόγευμα και πρωινή αναχώρηση για την γραφική Κούρ. Εδώ μας περιμένει το Αλπικό τρένο της 
RHAETIAN Railways (έξοδα ατομικά) για την ανάβασή μας, μέσα από μια μαγευτική διαδρομή διασχίζοντας το 
αλπικό τοπίο της κοιλάδας του Εγκαντίν με δάση και λίμνες, στο St Moritz, το πιο διάσημο και αριστοκρατικό 
θέρετρο των Άλπεων. Περπατήστε στα μικρά πλακόστρωτα στενάκια με τα κουκλίστικα σαλέ και τη μοναδική 
ατμόσφαιρα δίπλα στη γραφική λίμνη St. Moritzsee. Mη ξεχαστείτε! Στις 16:00 αναχωρεί το τραίνο για την Κούρ, με 
άμεση επιβίβαση στο πούλμαν και επιστροφή στη Ζυρίχη.  
 
5η μέρα: Ζυρίχη - Shopping Therapy - Αθήνα 
Μπουφέ πρόγευμα και όλη μέρα στη διάθεσή σας ανάλογα με τη πτήση της επιστροφής . Περπατείστε στους 
εμπορικούς δρόμους με τις τράπεζες, τις πολυτελείς μπουτίκ και τα πολυκαταστήματα. Αργά το απόγευμα 
μετάβαση στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης και πτήση για Αθήνα. 
 
Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ροή χωρίς καμία παράλειψη. Για όσους επιθυμούν κράτηση 
από/προς Σαιν Μόριτς με το τρένο RHAETIAN RAILWAYS, επιβάρυνση 80 € περίπου (κράτηση από Αθήνα- 
πληρωμή στη Ζυρίχη). Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα . Τελικό πρόγραμμα με 
το ενημερωτικό .  
 
 
 
ΑΝΑΧ. 22,23,29,30 Δεκεμβρίου  & 2,3 Ιανουαρίου 5 μέρες  
            21,28 Δεκεμβρίου  6 μέρες 
 
          COURTYARD 4*         MARRIOTT 5* 
   5 μέρες    6 μέρες     5 μέρες    6 μέρες   
 
     
Τιμή κατ’ άτομο          
Δίκλινο      635         695              795           895         
3ο άτ. έως 12 ετών      535       595              695           795      
Μονόκλινο      835       915            1095         1205             
 
Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων € 150.  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
Περιλαμβάνονται:  
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ  - ΖΥΡΙΧΗ - ΑΘΗΝΑ με την SWISS INTERNATIONAL  
• Τέσσερις ή πέντε διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο MARRIOTT ZURICH 5* σε deluxe δωμάτια ή στο 
COURTYARD by MARRIOTT 4*sup  
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
• Μεταφορές, περιηγήσεις επισκέψεις με τοπικό, κλιματιζόμενο πούλμαν 
• Αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας στη Ζυρίχη  
• Ασφάλεια αστικής ευθύνης &ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν Περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων , πόλεων, check point - parking (20€ κατ’ 
άτομο) αχθοφορικά, φιλοδωρήματα, είσοδοι σε μουσεία/χώρους, προαιρετικές εκδρομές κ.λπ. που δεν αναφέρονται 
στα πιο πάνω περιλαμβανόμενα. 
 
 


