
 

Στη Μαγεία του Μέλανα ∆ρυµού της Αλσατίας 

ΖΥΡΙΧΗ, ΛΟΥΚΕΡΝΗ, ΛΩΖΑΝΗ, ΜΟΝΤΡΕ , ΓΕΝΕΥΗ, ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΜΥΛΟΥΖ - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΒΕΡΝΗ, ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ, ΑΛΣΑΤΙΚΟΣ 

∆ΡΟΜΟΣ, ΚΟΛΜΑΡ, ΡΙΚΕΒΙΡ,ΜΠΑΝΤΕΝ ΜΠΑΝΤΕΝ, ΚΑΤΑΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ 

21-28/8/2018( + - 2 ΗΜΕΡΕΣ) 

7 ΝΥΚΤΕΣ – 8 ΗΜΕΡΕΣ  

 
Επενδύστε φέτος στην Ελβετία ( τον χρόνο σας ) !!!! 

Ημέρα 1η : ΕΛΒΕΤΙΑ - ΖΥΡΙΧΗ 

Άφιξη στο αεροδρόμιο της Ζυρίχης, Ανάλογα με τις δυνατότητες μας και την ώρα της πτήσης μας, επίσκεψη στους 

Καταρράκτες του Ρήνου ( νιώστε την δύναμη του νερού - ακριβώς δίπλα στο ποτάμι , και ταυτόχρονα αφεθείτε στην 

μαγεία της Γερμανικής Όπερας και Μυθολογίας ). 

2.επίσκεψη στο Στάιν αμ Ράιν ( το πιο γοητευτικό ίσως μεσαιωνικό χωριό της Ελβετίας ). 

3.περιήγηση στην Ζυρίχη ( όπου θα δούμε τον Σιδηροδρομικό Σταθμό , τον δρόμο με τις ισχυρότερες τράπεζες και 

ασφαλιστικές εταιρείες στον κόσμο , την εκκλησία του Αγίου Πέτρου , την εκκλησία των Γυναικών , τον τεράστιο 

Καθεδρικό Ναό , και απέναντι όχθη του ποταμού Λίμαν , με την περιοχή των φοιτητών .Ελεύθερος χρόνος για φαγητό , 

και καφέ , μεταφορά στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και διανυκτέρευση . 

 

Ημέρα 2η : ΖΥΡΙΧΗ- ΛΟΥΚΕΡΝΗ 52χλμ- ΒΕΡΝΗ 112 χλμ- ΛΩΖΑΝΗ 104χλμ 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας (ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΜΙΛΑΜΕ !!!) βγαίνουμε να ανακαλύψουμε μια καταπληκτική πόλη , 

την Λουκέρνη .Θα δούμε την λίμνη και τον Ρέους ( ή Ρόις ) τον ποταμό που ξεκινάει από εκεί ,την Γέφυρα με τα 
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λουλούδια ( το πιο φωτογραφημένο μνημείο στην χώρα )την παλιά πόλη με τις διάσημες κρήνες της , και το 

υπέροχο Δημαρχείο .Χρόνος ελεύθερος για ρολογάκια ( από Swatch μέχρι Rolex ) , σουγιάδες ( σαν των αξιωματικών 

του ελβετικού στρατού ) , κούκους και σοκολατίτσες .Συνεχίζουμε για την πρωτεύουσα !!!Θα πάμε στην Βέρνη , 

όπου θα δούμε την τάφρο με τις αρκούδες , τον Καθεδρικό Ναό , το Κοινοβούλιο . Χρόνος ελεύθερος για καφεδάκι 

στα ίδια τραπέζια όπου σύχναζαν μεγαλοφυΐες ,( όπως ο Βάγκνερ , ο Αϊνστάιν , ο Νίτσε , και ο Φρόυντ ).Αναχώρηση 

για την Λωζάννη , τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και διανυκτέρευση . 

 

 

Ημέρα 3η : ΛΩΖΑΝΗ-ΜΟΝΤΡΕ 29χλμ – ΓΕΝΕΥΗ 94χλμ - ΛΩΖΑΝΗ 

 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας , το πιο σημαντικό γεύμα της μέρας μας , αρχίζουμε !Εξερευνούμε το ιστορικό κέντρο 

της Λωζάννης , με τα μικρά γραφικά δρομάκια , από τον σιδηροδρομικό σταθμό , τα ξένα Προξενεία , τα Δικαστήρια , 

και μέχρι τον Καθεδρικό Ναό .Περιπλάνηση στους χώρους όπου έζησαν οι διάσημοι Διαφωτιστές .Επίσκεψη στο 

Ολυμπιακό Μουσείο, και χρόνος ελεύθερος - για παγωτάκι - δίπλα στην λίμνη .Στην συνέχεια επίσκεψη στην Γενεύη 

.Θα δούμε τους χώρους Ερυθρού Σταυρού , τα κτήρια του ΟΗΕ , την λίμνη με τον τεράστιο πίδακα του νερού ,το 

ρολόι με τα λουλούδια , το μνημείο για την Μεταρρύθμιση , και βέβαια τον Καθεδρικό Ναό . Θα δούμε επίσης το 

Δημαρχείο με τα κανόνια στην είσοδο . Χρόνος ελεύθερος και ιδιαίτερα ευχάριστος .Δοκιμάστε ένα μπρέντζελ ( ένα 

από τα περίφημα αλμυρά ,οικονομικά και ιδιαίτερα χορταστικά "κουλούρια" της περιοχής ). Έπειτα , συνεχίζουμε 

λίγο πιο έξω, νοτιοδυτικά και χτισμένη στη λίμνη της Γενεύης, θα συναντήσουμε το κοσμοπολίτικο θέρετρο 

Montreux, γνωστό και ως «διαμάντι της ελβετικής Ριβιέρας», το οποίο ελκύει πολλούς επισκέπτες. Μια βόλτα 

στην παραλιακή λεωφόρο, όπως και η επίσκεψη στο μεσαιωνικό κάστρο Chateau de Chillon, το οποίο χτίστηκε για 

τους Δούκες της Σαβοΐας και φιγουράρει σήμερα ανάμεσα στα δημοφιλέστερα αξιοθέατα της χώρας. Κοντά στο 

Montreux, στο δρόμο προς τη Λοζάνη, επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στην Λωζάννη , δείπνο και διανυκτέρευση . 
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Ημέρα 4η : ΛΩΖΑΝΗ- ΒΑΣΙΛΕΙΑ 204χλμ – ΜΥΛΟΥΖ 36,9χλμ H ΡΙΚΕΒΙΡ 

 

 

Πρωινό , θρεπτικό και υγιεινότατο .Αναχώρηση για την Βασιλεία , το σημαντικότατο λιμάνι επάνω στον Ρήνο ,που το 

μοιράζονται -αρμονικά- 3 κράτη ( Η Ελβετία , η Γαλλία , και η Γερμανία )θα δούμε τον τον Καθεδρικό Ναό με την 

μαγευτική θέα στο ποτάμι , τον κεντρικό δρόμο που αποτελεί την καρδιά της αγοράς , το Κόκκινο Δημαρχείο και την 

πλατεία του .Χρόνος ελεύθερος για να πιούμε μια γλυκιά σοκολάτα , ( ζεστή με σαντιγί , ή κρύα με τριμμένο πάγο , 

είναι στην δική σας κρίση ). Στην συνέχεια μεταφορά στο ξενοδοχείο μας στην Μυλούζ , / η Ρικεβιρ , /.γνωριμία με 

την πόλη , επιστροφή , δείπνο και διανυκτέρευση . 

 

 

Ημέρα 5η :ΜΥΛΟΥΖ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ  114χλμ– ΚΟΛΜΑΡ 69,9χλμ – ΡΙΚΕΒΙΡ 14,4χλμ  

Μετά το γευστικότατο και χορταστικό πρωινό μας, θα καταλάβουμε γιατί η Αλσατία είναι μια από τις πιο αγαπητές ( 

από τους τουρίστες ) επαρχίες της Γαλλίας .Ξεκινάμε με το Κολμάρ και τα κανάλια του .Περιήγηση στο ιστορικό του 

κέντρο .Προαιρετικά βόλτα 30' με το τρενάκι της πόλης ( για να ευχαριστηθούμε -ξεκούραστα- ότι ομορφότερο έχει 

να μας προσφέρει η πόλη , από τον Καθεδρικό , και το Μουσείο του γλύπτη Μπαρτόλντι ( του καλλιτέχνη που 

σχεδίασε το Άγαλμα της Ελευθερίας στην Νέα Υόρκη ) μέχρι την σκεπαστή αγορά τροφίμων , και τα γραφικά κανάλια 

του , στην "μικρή Βενετία ") .Συνεχίζουμε για το Ρικεβίρ . Δεν θα το πιστεύατε ότι υπάρχει τόση ομορφιά σε αυτό τον 

κόσμο !Τα μικρά δρομάκια του , οι προσόψεις των σπιτιών και των καταστημάτων του ,το ξεχωριστό διακοσμητικό 

στυλ στις πόρτες και τα παράθυρα , και φυσικά , η απόλυτη εμπειρία. Θα νιώσετε όλοι σας και πάλι παιδιά! Θα 

θέλατε να μείνετε εκεί για πάντα! Κι αν είστε και αρκετά τυχεροί , ( ανάλογα με το ρεύμα των επισκεπτών εκείνη την 

μέρα )μια βόλτα 30' με το τρενάκι , θα σας ανεβάσει μέχρι την κορυφή των λόφων του , για μια μοναδική θέα τόσο 

στο κέντρο του χωριού , αλλά στους αμπελώνες του .Στην συνέχεια , επιστροφή στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και 

διανυκτέρευση . 
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Ημέρα 6η :  ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ   

 

Μπαγκέτα , κρουασάν βουτύρου , και καφέ κρεμ ! Θα νιώσετε σαν σωστοί Γάλλοι ...Κι έτοιμοι για την επίσκεψη μας 

στο Στρασβούργο .Θα δούμε τις όμορφες πλατείες του, και τον γιγαντιαίο Καθεδρικό του Ναό με το αστρονομικό 

του Ρολόι . Χρόνος ελεύθερος για αγορές , και συνεχίζουμε για την καρδιά της πόλης με τα μοναδικά της κτήρια και 

τα γραφικά κανάλια .Θα δούμε την "Μικρή Γαλλία ", το ομορφότερο κομμάτι της πόλης .Στην συνέχεια πάμε για το 

Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωκοινοβούλιο .Βεβαιωθείτε ότι βγάλατε αρκετές σέλφι , και να τις ανεβάζετε στο 

facebook λίγες - λίγες , για να σας βλέπουν οι φίλοι σας , και να σας ζηλεύουνε πολύ .  Στην συνέχεια , επιστροφή 

στο ξενοδοχείο μας , δείπνο και διανυκτέρευση . 

 

Ημέρα 7η : ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ – ΟΦΦΕΝΜΠΟΥΡΓΚ 27,5χλμ - ΜΠΑΝΤΕΝ – ΜΠΑΝΤΕΝ 52,1χλμ  - ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ 110χλμ – ΖΥΡΙΧΗ 

151χλμ 

Τελευταία ημέρα της εκδρομής μας , με ότι δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε τις προηγούμενες .Πρωινό πλούσιο  

και αναχώρηση για το Μπάντεν - Μπάντεν / το Φράιμπουργκ .Περίπατος στα ομορφότερα σημεία της πόλης  

και χρόνος ελεύθερος για μια δροσερή μπυρίτσα ( κι ίσως και ένα λουκάνικο με μουστάρδα και μαύρο ψωμάκι ). 

Στην συνέχεια αναχώρηση για το Φράιμπουργκ  / το Μπάντεν - Μπάντεν / την Ζυρίχη . Διανυκτέρευση. 

Ημέρα 8η : ΖΥΡΙΧΗ  - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ  

Πρωινό και ελεύθερος χρόνος μέχρι την αναχώρηση για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης , και την πτήση της επιστροφής 

στην πατρίδα μας . Άλλος ένας κρίκος στην αλυσίδα των επιτυχημένων εκδρομών του Καλαμάκι Travel Service θα 

έχει ολοκληρωθεί. 

 

ΕΑΝ ΚΡΙΘΕΙ ΑΝΑΓΚΑΙΟ Η ΕΚΔΡΟΜΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ. 
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∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ 

ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΝΩΡΙΣ KAI ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ Η ΤΙΜΗ ΘΑ ΑΛΛΑΞΕΙ , ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟΣ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ. 

ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΑΣ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ: 

� ΤΗΝ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ Ή ΤΟ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ 
� ΠΡΟΚΑΤΑΒΟΛΗ 250ΕΥΡΩ  

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:        

� Αεροπορικά εισιτήρια  
� ∆ιαµονή σε ξενοδοχεία 4* plus κεντρικά 

� Πρωινό µπουφέ καθηµερινά 

� Μεταφορά από / προς αεροδρόµιο και επιστροφή 

� Μεταφορές καθηµερινά βάση αναλυτικού προγράµµατος µε πολυτελή κλιµατιζόµενα πούλµαν  
� Αρχηγός / συνοδός του γραφείου µας 
� Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
� Φόροι αεροδροµίων και επίναυλος καυσίµων 

� Βαλίτσα 20 κιλών και 5 χειραποσκευή 

� Περιλαµβάνονται city taxes ανά άτοµο ανά ηµέρα ανά διανυκτέρευση  
� φπα 

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:  

� Ότι δε αναφέρεται στο πρόγραµµα ή αναφέρεται ως προτεινόµενο ή προαιρετικό     
� Είσοδοι στα µουσεία, αρχαιολογικούς χώρους  ή άλλα αξιοθέατα όπου απαιτείται                                                   
� Ηµιδιατροφή 7 φαγητά στο σύνολο  
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