
    
Μητροπόλεως 26-28, (8ος όρ. )
Αθήνα 105 63
Τηλέφωνο: 210 3315621
Φαξ: 210 3315623 – 4
Email: info  @  grefis  .  gr   

ΑΥΣΤΡΙΑ – ΓΕΡΜΑΝΙΑ – ΕΛΒΕΤΙΑ – ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ 10 ημ.
οδικό/αεροπορικό 

Βιέννη, Σάλτσμπουργκ, Μόναχο, Ίνσμπρουκ, Ζυρίχη, Βέρνη, Λουκέρνη, Σαιν Μόριτζ, Νταβός, Λουγκάνο,
Μιλάνο

ΔΩΡΟ ΟΙ ΦΟΡΟΙ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΩΝ!!!

Αναχώρηση: 28 Δεκεμβρίου ’19

1η ημέρα: ΑΘΗΝΑ - ΒΙΕΝΝΗ
Συγκέντρωση  στο  αεροδρόμιο  και  πτήση  για  την  πρωτεύουσα  της  Αυστρίας  τη  Βιέννη.  Άφιξη,  μεταφορά  και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

2η ημέρα: ΒΙΕΝΝΗ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα δούμε το ανάκτορο Μπελβεντέρε και θα διασχίσουμε στη
περίφημη λεωφόρο του Ρινγκ, για να δούμε τα πιο σημαντικά αξιοθέατα της Βιέννης, όπως το Δημοτικό Πάρκο, την
Όπερα, το τετράγωνο των Μουσείων, τη Πύλη του Φραγκίσκου Ιωσήφ, το Κοινοβούλιο, το Δημαρχείο, το παλιό
Ανακτορικό  Θέατρο,  το  Πανεπιστήμιο,  την  εκκλησία  του  Τάματος,  και  την  Φωτίρ  Κίρχε.  Στη  συνέχεια  θα
καταλήξουμε στον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Στεφάνου και θα περπατήσουμε στην ιστορική συνοικία της Ελληνικής
παροικίας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Ελεύθερος χρόνος να περπατήσετε στην Κέρτνερστράσσε, να απολαύσετε
έναν Βιεννέζικο καφέ ή μια ζεστή σοκολάτα σ’ ένα από τα πολλά παλιά και διάσημα καφέ της πόλης π.χ. CENTRAL
CAFE ή LATMAN CAFÉ. Διανυκτέρευση.

3η μέρα:  ΒΙΕΝΝΗ – ΣΑΛΤΣΜΠΟΥΡΓΚ - ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για το Σάλτσμπουργκ. Η περιήγηση μας θα ξεκινήσει από την παλιά πόλη
του Σάλτσμπουργκ, όπου θα δούμε το παλάτι  Μιραμπέλ με τους υπέροχους κήπους του, τον επιβλητικό Καθεδρικό
ναό,  την  μικρή  όπερα,  το  σπίτι-μουσείο  του  Μότσαρτ  και  φυσικά  την  οδό  Γκετράιντε-γκάσσε,  με  τα
καλοδιατηρημένα αρχοντικά, και τέλος τον Πύργο Γκλόκενσπιλ με τις 35 καμπάνες. Συνεχίζουμε για το Μόναχο.
Άφιξη αργά το απόγευμα, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση

4η μέρα:  ΜΟΝΑΧΟ 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και πανοραμική περιήγηση. Θα ξεκινήσουμε από την κεντρική πλατεία Μαριενπλάτς με το
Παλαιό Δημαρχείο,  το επιβλητικό Νέο Δημαρχείο με τις 43 καμπάνες και τον κίονα της Παναγίας,  με το χρυσό
άγαλμά  της.  Θα  συνεχίσουμε  με  την  εκκλησία  του  Αγίου  Πέτρου,  που  είναι  και  η  παλαιότερη  εκκλησία  του
Μονάχου. Ακολουθεί η Τεατινερστράσσε  ο περίφημος πεζόδρομος με καταστήματα και το νεοκλασικού ρυθμού
κτίριο της Όπερας του Μονάχου. Από  εδώ ξεκινά η Μαξιμίλιανστρασε, η ακριβότερη οδός της πόλης, στην οποία
υπάρχουν καταστήματα διεθνώς γνωστών εταιριών – όπως οι  Gucci,  Armani  και  Bulgari  – καθώς και  ιδιωτικές
γκαλερί  έργων τέχνης,  καφέ και  εστιατόρια.  Θα συνεχίσουμε με το Χοφμπροιχάους,  μίας από τις  γνωστότερες
μπυραρίες  του Μονάχου,  η  οποία βρίσκεται  στην ιδιοκτησία της Βαυαρικής  κυβέρνησης  και  προχωρώντας  θα
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βρεθούμε στο σπίτι, όπου ο Μότσαρτ το 1780 έγραψε την όπερα της Ιδομενέας. Τελειώνουμε την περιήγηση στην
πλατεία  Μαριενπλατς  απ’  όπου  ξεκινήσαμε. Το  υπόλοιπο  της  ημέρες  είναι  ελεύθερο  για  να  απολαύσετε  τον
περίπατό σας στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Διανυκτέρευση.

5η ημέρα: ΜΟΝΑΧΟ -  ΙΝΝΣΜΠΡΟΥΚ  – ΖΥΡΙΧΗ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για τη Ζυρίχη. Καθ οδών θα επισκεφθούμε 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 θαυμάστε την Χρυσή Στέγη, τα Χειμερινά ανάκτορα (όπου
βρίσκεται και η σαρκοφάγος του αυτοκράτορα Μαξιμιλιανού), και τον μεγαλοπρεπή και χρυσοστολισμένο ναό του
Αγ. Ιακώβ. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Ζυρίχη. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση.

6η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ (περιήγηση) – ΒΕΡΝΗ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ  
Πρωινό  στο  ξενοδοχείο  και  πανοραμική  περιήγηση.  Θα  διασχίσουμε  τη  Λεωφόρο  Μπανχοφστράσσε  όπου
βρίσκονται οι μεγαλύτερες τράπεζες της Ελβετίας και τα μοντέρνα καταστήματα,θα δούμε 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 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.  Αναχώρηση για τη κουκλίστικη  Λουκέρνη.
Εντυπωσιακή  η  παλιά  πόλη  με  τις  χρωματιστές  προσόψεις  των  σπιτιών,  τα  πλακόστρωτα  δρομάκια  και  τις
στολισμένες με σιντριβάνια  μικρές πλατειές.  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.  Αργά το απόγευμα επιστροφή στο
ξενοδοχείο μας στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση.

7η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ  – ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ- ΝΤΑΒΟΣ (ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ προαιρετικό) 
Πρωινό στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη να τη χαρείτε όπως εσείς θέλετε. Εμείς 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  Κουρ.  Από  εδώ  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. Σύντομη επίσκεψη στο Νταβός και αργά το απόγευμα επιστροφή στη Ζυρίχη. Διανυκτέρευση. 

8η μέρα: ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΜΙΛΑΝΟ  
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο με την ομώνυμη λίμνη – την πόλη που χτυπά
με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού. Θα κάνουμε μια  βόλτα  στο ιστορικό κέντρο  μέσα από τα  σοκάκια της πόλης  και
στη  πλατεία  Ντέλα Ριφόρμα θα  πιούμε  το καφέ μας. Θα συνεχίσουμε τη βόλτα μας  στην πανέμορφη παραλία
της  και στη συνέχεια  θα  δούμε  τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Λορέντζ. ‘Άφιξη  αργά το απόγευμα στην οικονομική
πρωτεύουσα  της  Ιταλίας  το  Μιλάνο, μεταφορά  και  τακτοποίηση  στο  ξενοδοχείο.  Χρόνος  στη  διάθεσή  σας.
Διανυκτέρευση.

9η μέρα: ΜΙΛΑΝΟ - ΑΝΚΟΝΑ  - ΕΝ ΠΛΩ
Πρωινό στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση για το λιμάνι της Ανκόνα όπου θα επιβιβαστούμε στο πλοίο της επιστροφής.
Τακτοποίηση στις καμπίνες και απόπλους. Διανυκτέρευση εν πλω. 

10η μέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ (ΘΕΣ/ΝΙΚΗ) - ΠΑΤΡΑ - ΑΘΗΝΑ  
Χαρείτε τις ανέσεις του πλοίου έως την ώρα που θα φτάσουμε στο λιμάνι της Πάτρας. Αποβίβαση και μεταφορά
στον τελικό προορισμό μας. Άφιξη αργά το απόγευμα στην Θεσσαλονίκη/Αθήνα. 



Τιμή κατ άτομο σε δίκλινο      785 €                                    
Τιμή σε μονόκλινο                 1.095 €                                
Παιδικό ( μέχρι 12 ετών)         695 €

Περιλαμβάνονται:
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Βιέννη με την Aegean Airlines.
 Πολυτελές κλιματιζόμενο πούλμαν του γραφείου μας για τις μεταφορές και μετακινήσεις σύμφωνα με το

πρόγραμμα.
 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ανκόνα - Πάτρα σε 4κλινες εσωτερικές καμπίνες με wc/ντους (ΑΒ4).
 Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία 4* (Βιέννη Hotel Austria Trend Ananas Vienna, Μόναχο Hotel Sheraton ή

Holiday Inn, Ζυρίχη Hotel Courtyard by Marriot , Μιλάνο Holiday Inn) ή παρόμοια. 
 Πρωινό καθημερινά (εκτός πλοίου). 
 Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις, όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα της εκδρομής.
 Έμπειρος αρχηγός - συνοδός του γραφείου μας.
 Μία χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά.
 Μια βαλίτσα μέχρι 23 κιλά. 
 Ασφάλεια αστικής/επαγγελματικής ευθύνης.
 Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Είσοδοι σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους, θεάματα και γενικά όπου απαιτείται. 
 Εισιτήριο Αλπικού τρένου (65€) το άτομο .
 Ό,τι ρητά αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.
 Checkpoint (25€ )
 Δημοτικοί φόροι στα ξενοδοχεία, το άτομο τη βραδιά (Ζυρίχη 2,5 ελβετικά φράγκα, Μιλάνο 2€).  

Πτήση με την Aegean Airlines (ναυλωμένη πτήση)
28/12 Αθήνα – Βιέννη, Α3 4018, 19.30-20.55

Σημειώσεις :
Οι ξεναγήσεις, εκδρομές, περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και δύναται να αλλάξει η σειρά που θα 
πραγματοποιηθούν. 
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