
Ε.FELLOUKA TRAVEL & TOURS LTD 

Aρμενίας 22, Ακρόπολη 

2003 Λευκωσία, Κύπρος 

Τηλ.  :  357 22460777  

Kιν.   :  357 99329777, 357 99621332 

Φαξ. :  357 22447878 

Email. : nazoreos@nazoreostravel.com.cy 

www.nazoreostravel.com.cy 

          ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΕΛΒΕΤΙΑΣ & ΑΛΠΕΙΣ       XRSWI 
                      7 Μέρες                 

 

Βερόνα-Μιλάνο-Σιών-Μοντρέ-Βεβέ-Λωζάνη-Γενεύη-Σαμονί-Ιντερλάκεν-

Βέρνη-Ζυρίχη-Λουκέρνη-Αλπικό Τρένο-Σαιν Μόριτζ-Νταβός- 

Καταρράκτες Ρήνου   
                                        

Αναχωρήσεις: 8/7/ 15/7, 22/7, 29/7, 5/8, 12/8, 19/8, 26/8         
 
Με πτήσεις της CYPRUS AIRWAYS: 
CY 344   Λάρνακα - Βερόνα  09:30 – 12:05 
CY 351    Ζυρίχη - Λάρνακα  14:50 – 19:15 
 
1η μέρα:  ΛΑΡΝΑΚΑ – ΒΕΡΟΝΑ –  ΜΙΛΑΝΟ   
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση  για την ρομαντική Βερόνα, την πόλη των αιώνιων 
εραστών του Σαίξπηρ.  Άφιξη, παραλαβή και  στην πανοραμική περιήγηση θα δούμε μεταξύ 
άλλων, την κεντρική πλατεία Μπρα, την περίφημη ρωμαϊκή Αρένα, και τις όμορφες πλατείες 
Ντελ Έρμπε και Ντέι Σινιόρι, που περιβάλλονται από άριστα διατηρημένα μεσαιωνικά κτήρια, και 
φυσικά για το «αρχοντικό των Καπουλέτων» με το θρυλικό μπαλκόνι της Ιουλιέτας.  
Συνεχίζουμε για το Μιλάνο την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Άφιξη αργά το απόγευμα, 
μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
2η μέρα:  ΜΙΛΑΝΟ – ΣΙΩΝ – ΜΟΝΤΡΕ – ΒΕΒΕ – ΛΩΖΑΝΗ  
Μετά το πρόγευμα ακολουθεί  πανοραμική περιήγηση.  Θα  δούμε το κάστρο των Σφόρτσα, την 
κεντρική πλατεία της πόλης Πιάτσα ντελ Ντουόμο, που πήρε το όνομα της από τον επιβλητικό 
καθεδρικό ναό του Μιλάνου και τη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από τα πιο γνωστά θέατρα όπερας 
του κόσμου. Συνεχίζουμε για την πόλη Σιών, πρωτεύουσα του Καντονίου Βαλαί, γνωστό για το 
χιονοδρομικό κέντρο Κραν-Μοντάνα.  Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Μοντρέ,  χτισμένο στις 
όχθες της λίμνης της Γενεύης θεωρείται μία από τις πιο όμορφες Ελβετικές πόλεις. Το 
σημαντικότερο αξιοθέατο της πόλης είναι ο πύργος του Σιγιόν, που είναι χτισμένος σε ένα 
βραχονήσι μέσα στη λίμνη. Επόμενη επίσκεψη το κοσμοπολίτικο Βεβέ και συνεχίζουμε με τελικό 
προορισμό τη Λωζάνη, έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Στην πανοραμική περιήγηση 
θα δούμε μεταξύ άλλων, τον γοτθικό Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα, τον Ναό του Αγίου 
Φραγκίσκου και το Φρούριο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
3η μέρα:  ΛΩΖΑΝΗ - ΓΕΝΕΥΗ  - ΣΑΜΟΝΙ  
Πρόγευμα και αναχώρησηση για την κομψή και κοσμοπολίτικη Γενεύη, έδρα πολλών, μεγάλων 
Διεθνών Οργανισμών. Χτισμένη πάνω στις όχθες της λίμνης Λεμάν είναι η δεύτερη μεγαλύτερη 
πόλη της Ελβετίας μετά τν Ζυρίχη. Ανάμεσα στα αξιοθέατα που θα δούμε είναι το Μέγαρο των 
Εθνών, το Μουσείο του Ερυθρού Σταυρού, το περίφημο σιντριβάνι Τζετ ντ’ Ο, το λουλουδένιο 
ρολόι, το σπίτι όπου έζησε ο Ιωάννης Καποδίστριας, ο Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πέτρου και 
το Διεθνές Μνημείο της Θρησκευτικής Μεταρρύθμισης. Τα γραφικά δρομάκια της παλιάς πόλης 
με τα πέτρινα κτίρια, σε συνδυασμό με τη μοντέρνα πόλη των Τραπεζών και των μεγάλων 
Ασφαλιστικών Εταιρειών θα σας εντυπωσιάσουν. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παγκοσμίως 
γνωστό τουριστικό θέρετρο  του Σαμονί που βρίσκεται σε μια πανέμορφη κοιλάδα στις πλαγιές 
του Μον Μπλαν. Επιστροφή στη Λωζάνη.  Διανυκτέρευση.  
 
4η μέρα: ΛΩΖΑΝΗ – ΙΝΤΕΡΛΑΚΕΝ - ΒΕΡΝΗ - ΖΥΡΙΧΗ    
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το κοσμοπολίτικο Ιντερλάκεν, στην καρδιά των 
Ελβετικών Άλπεων. Στην περιήγησή μας θα περπατήσουμε στη λεωφόρο Χόχεβεκ, με πλήθος 



εστιατορίων, καφέ, μπαρ και καταστημάτων. Διασχίζοντας τη πανέμορφη Ελβετική ύπαιθρο θα 
επισκεφθούμε την πρωτεύουσα της Ελβετίας, 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. Αργά το απόγευμα άφιξη στη Ζυρίχη. 
Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
5η μέρα:  ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ    (προαιρετική επίσκεψη στο όρος Πιλάτους )  
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε πανοραμική ξενάγηση της Ζυρίχης. Θα διασχίσουμε 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. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε  
για την κουκλίστικη  Λουκέρνη,  μία από τις ομορφότερες πόλεις της Ελβετίας. Η παλιά πόλη 
είναι κάτι περισσότερο από εντυπωσιακή με τις χρωματιστές προσόψεις των σπιτιών, τα 
πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. Χρόνος ελεύθερος. 
Σε όσους αντέχουν τις έντονες προκλήσεις και φυσικά τα ύψη, προτείνουμε να απολαύσουν 
προαιρετικά μια απίστευτη θέα στη λίμνη της Λουκέρνης και τα γύρω βουνά, από τη κορυφή 
του όρους Πιλάτους,  το οποίο είναι προσβάσιμο με τελεφερίκ ή με τον πιο απότομο οδοντωτό 
σιδηρόδρομο στον κόσμο. Επιστροφή στη Ζυρίχη και διανυκτέρευση.  
 
6η μέρα:  ΖΥΡΙΧΗ  – ΣΑΙΝ ΜΟΡΙΤΖ – ΝΤΑΒΟΣ - ΑΛΠΙΚΟ ΤΡΕΝΟ   
Πρόγευμα και αναχώρηση για μια ολοήμερη εκδρομή στο παγκοσμίου φήμης χιονοδρομικό 
κέντρο Σαιν Μόριτζ, με τα γραφικά σαλέ και τα πολυτελή ξενοδοχεία για χειμερινές διακοπές 
υψηλών προδιαγραφών. Ακολουθώντας μια θαυμάσια διαδρομή φθάνουμε στο Κουρ, όπου θα 
πάρουμε το Αλπικό τρένο με κατεύθυνση το Σαιν Μόριτζ. Μια διαδρομή δυόμισι ώρες περίπου, 
μέσα από δάση, λίμνες και παγετώνες που θα σας μείνει αξέχαστη. Χρόνος ελεύθερος και το 
πανόραμα ομορφιάς συνεχίζεται για το Νταβός, την ψηλότερη πόλη στην Ευρώπη που φιλοξενεί 
το Παγκόσμιο Φόρουμ και ένα από τα μεγαλύτερα χιονοδρομικά κέντρα της Ελβετίας. 
Επιστροφή στη Ζυρίχη και διανυκτέρευση.  
 
7η μέρα:  ΖΥΡΙΧΗ  – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΛΑΡΝΑΚΑ   
Μετά το πρόγευμα αναχώρηση  για την πόλη Σαφχάουζεν στα σύνορα Ελβετίας-Γερμανίας, για 
να θαυμάσουμε τους εντυπωσιακούς καταρράκτες του Ρήνου, ένα τρομερό φυσικό φαινόμενο, 
μέσα στο καταπράσινο Αλπικό τοπίο. Συνεχίζουμε για το αεροδρόμιο της Ζυρίχης για να 
πάρουμε την πτήση της επιστροφής.   
 
Περιλαμβάνονται: 
• Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα-Βερόνα και Ζυρίχη-Λάρνακα. 
• Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 
• Μια αποσκευή μέχρι 23 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 
• Διαμονή για 1 βράδυ στο Μιλάνο σε ξενοδοχείο 4*. 
• Διαμονή για 2 βράδια στη Λωζάνη σε ξενοδοχείο 4*. 
• Διαμονή για 3 βράδια στη Ζυρίχη σε ξενοδοχείο 5*. 
• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά. 
• Μεταφορές και εκδρομές με πολυτελή κλιματιζόμενο πούλμαν σύμφωνα με το πρόγραμμα. 
• Τοπικός έμπειρος Ελληνόφωνος αρχηγός / συνοδός καθ’ όλη την διάρκεια της εκδρομής.  
• Εισιτήρια Αλπικού τρένου. 
• Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων. 
• Φ.Π.Α. 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
• Φαγητό στο αεροπλάνο 
• Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων 
• Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά 
• Ασφάλεια ταξιδίου προαιρετική 
• Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
 

 



Αναχωρήσεις Δίκλινο Μονόκλινο Παιδικό 

8/7, 26/8 €1.075 €1.355 €839 

15/7, 22/7, 29/7 €1.109 €1.390 €869 

5/8, 12/8, 19/8 €1.149 €1.430 €899 

 


