Πρόγραμμα εκδρομής

ΚΟΣΜΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΛΒΕΤΙΑ- ΛΙΜΝΕΣ Β.ΙΤΑΛΙΑΣ- ΜΙΛΑΝΟ 9ΗΜ
23/12-29/12 (ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ)
1η ημέρα ΕΜΑΔΑ-ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ/ΠΑΤΡΑ
Συγκέντρωση στην πόλη σας και αναχώρηση για το λιμάνι Επιβίβαση στο πλοίο, τακτοποίηση στις καμπίνες και
απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα. Στον ελεύθερο χρόνο σας μπορείτε να διασκεδάσετε στους πολυτελείς χώρους
αναψυχής του πλοίου. Διανυκτέρευση εν πλω

2η ημέρα ΑΝΚΟΝΑ -ΜΙΛΑΝΟ 45Οχλμ.

Άφιξη στο λιμάνι της Ανκόνα και αναχώρηση για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας το κοσμοπολίτικο Μιλάνο.
Στην ευρωπαϊκή πρωτεύουσα της μόδας θα θαυμάσουμε πανοραμικά μεταξύ άλλων το κάστρο των Σφόρτσα, την
Πιάτσα ντελ Ντουόμο, τον εντυπωσιακό Καθεδρικός του Μιλάνου (Ντουόμο ντι Μιλάνο) και την περίφημη Σκάλα του
Μιλάνου. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο.

3η ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ -ΣΑΜΟΝΙ-ΑΝΝΕCΥ (ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ) 35Οχλμ.
Πρωινό και αναχωρούμε για το χειμερινό παραθεριστικό κέντρο και χιονοδρομικό Σαμονί, το πιο φημισμένο της
Γαλλίας ,το οποίο έχει χαρακτηριστεί "World's Most Famous Ski Resort". Εδώ το glamour κυριαρχεί. Θα
συναντήσουμε πανάκριβα ξενοδοχεία, μπουτίκ με επώνυμα κοσμήματα και είδη ένδυσης, γραφικά καφέ,
παραδοσιακά εστιατόρια με γνήσιο Αλπικό χαρακτήρα. Ελεύθερος χρόνος να απολαύσουμε μία ζεστή σοκολάτα
Συνεχίζουμε για το παραμυθένια πόλη του Ανεσί. Αποτελεί σήμερα έναν από τους πιο δημοφιλείς αλπικούς
προορισμούς αλλά και μία από τις πιο πολυφωτογραφημένες πόλεις της Γαλλίας, η οποία έχει λάβει το προσωνύμιο
"Βενετία της Γαλλίας, και όχι άδικα. Εντυπωσιακά κανάλια συνδέουν τις περιοχές μεταξύ τους, γραφικές κατοικίες και
καταστήματα απλώνονται κατά μήκος της λίμνης, ενώ το ιστορικό μνημείο Palais de l'lle που δεσπόζει στο κέντρο της,
χτισμένο μέσα στο νερό, αποτελεί το σήμα-κατατεθέν της πόλης. Σύντομη περιήγηση στην πόλη και τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο .

4η ημέρα: ANNECY -ΓΕΝΕΥΗ (ΞΕΝΑΓΗΣΗ) 12Οχλμ.
Πρωινό και αναχωρούμε για τη ξενάγηση της Γενεύης, που έχει χαρακτηριστεί ως το κέντρο της διεθνούς
διπλωματίας, Στη ξενάγηση μας θα δούμε το Δημαρχείο, την παλαιά πόλη με τον Καθεδρικό Ναό, τα κτίρια της
Ευρωπαϊκής έδρας των Ηνωμένων Εθνών - το σημείο στο οποίο άφησε την τελευταία της πνοή η Αυστριακή
αυτοκράτειρα Σίσσυ - το Μνημείο της Μεταρρύθμισης, τον Καθεδρικό Ναό του Σαν Πιερ, την Όπερα, την οικία Ταβέλ,
το σιντριβάνι Ζετ ντ' Ο και την αρχοντική προμενάντ Μον Blanc .Χρόνος ελεύθερος στη πόλη που βρίσκεται κτισμένη
στις όχθες της λίμνης Λεμάν .Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

Sη ημέρα: ANNECY -ΓΚΡΥΓΙΕΡ - ΒΕΡΝΗ 45Οχλμ.

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την μικροσκοπική γραφική καστροπολιτεία Γκρυγιέρ, χτισμένο στους
πρόποδες των Άλπεων.το μεσαιωνικό χωριό που είναι διάσημο για τους μύθους και το τυρί του Τα παραδοσιακά
σπίτια του 15ου και 17ου αιώνα, το επιβλητικό κάστρο και οι πολύχρωμες τοπικές φορεσιές των ντόπιων ταξιδεύουν
τον επισκέπτη σε ένα παραμυθένιο κόσμο.Μετά τη βόλτα μας, θα συνεχίζουμε για την ρομαντική πρωτεύουσα της
Ελβετίας, τη Βέρνη, που είναι κτισμένη σε μια καμπή του ποταμού Άαρ με φόντο τις Άλπεις.Κατά την περιήγησή μας
θα δούμε το Κοινοβούλιο.τον πύργο του ιστορικού Ρολογιού, τον επιβλητικό Καθεδρικό ναό και θα περπατήσουμε
στους πεζόδρομους με τα μεσαιωνικά κτίρια. Ελεύθερος χρόνος .Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

6η ημέρα: ANNECY-ΛΩΖΑΝΗ-ΛΙΜΝΗ ΛΕΜΑΝ 250χλμ.

Πρωινό και αναχώρηση για τη Λωζάννη την έδρα της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής. Ξεκινάμε την περιήγηση μας
στην πόλη με το ιστορικό κέντρο όπου κυριαρχούν η κεντρική πλατεία ντε Λα Παλί και ο Καθεδρικός Ναός Νοτρ Νταμ
καθώς και τα γραφικά στενά σοκάκια του 18ου και 19ου αι. Στη συνέχεια αφού σταματήσουμε για φωτογραφίες έξω
από το κτίριο της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής ,θα διατρέξουμε τη θαυμάσια προμενάδα στις όχθες της λίμνης
Λεμάν, κινούμενοι κατά μήκος της λίμνης θα περάσουμε από το κάστρο του Σιγιόν που βρίσκεται στις ακτές της
λίμνης Λεμάν, στο Βεϊτό της Ελβετίας. Μακρόστενου σχήματος, το κάστρο έχει 11 Ο μέτρα μήκος και 50 μέτρα πλάτος,
με τον πύργο του να βρίσκεται σε ύψος 25 μέτρων πάνω από το έδαφος. Θα περάσουμε επίσης από το γραφικό Βεβέ,
έδρα της διάσημης πολυεθνικής Νεστλέ και θα καταλήξουμε στη κοσμοπολίτικη κωμόπολη του Μοντρέ διάσημη ως
θέρετρο πλουσίων και αριστοκρατών των αρχών του 20ου αιώνα και γνωστή για το ομώνυμο μουσικό φεστιβάλ που
διοργανώνεται κάθε καλοκαίρι. Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας

7η ημέρα: ANNECY- ΛΟΥΚΕΡΝΗ- ΛΟΥΓΚΑΝΟ- ΚΟΜΟ -ΜΙΛΑΝΟ 560χλμ.
Πρωινό και αναχώρηση για τη Λουκέρνη. Άφιξη και περιήγηση στην εντυπωσιακή παλιά πόλη της με τις χρωματιστές
προσόψεις των σπιτιών τα πλακόστρωτα δρομάκια και τις στολισμένες με σιντριβάνια μικρές πλατείες. 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, τα οποία δίνουν στην
πόλη μια παραμυθένια χροιά. Συνεχίζουμε με προορισμό το κοσμοπολίτικο Λουγκάνο με την ομώνυμη λίμνη - την
πόλη που χτυπά με ακρίβεια ελβετικού ρολογιού για μια στάση .Αργότερα καταλήγουμε στο Κόμο .Η προκυμαία, το
ιδανικότερο μέρος για έναν ρομαντικό περίπατο, δίπλα της η Piazza Cavour, η κεντρική πλατεία με όμορφα καφέ και
εστιατόρια, ο καθεδρικός ναός, γνωστός για τις διαφορετικές αρχιτεκτονικές τεχνοτροπίες που ενσωματώνει, είναι τα
σημαντικότερα αξιοθέατα που θα δούμε κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας. Μεταφορά στο Μιλάνο και
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο

βη ημέρα: ΜΙΛΑΝΟ · ΑΝΚΟΝΑ 450χλμ.
Πρωινό και ελεύθερος χρόνος στην κοσμοπολίτικη πόλη για shopping και καφέ . Μετά από τη βόλτα μας και τον
τελευταίο μας καφέ στην Ιταλία θα μεταφερθούμε στο λιμάνι της Ανκόνα για το ταξίδι της επιστροφής μας

9η ημέρα: ΗΓΟΥΜΕΝΊΤΣΑ/ΠΑΤΡΑ- ΕΛΛΑΔΑ

Αποβίβαση στην Ελλάδα και επιστροφή στην πόλη μας, πλημυρισμένοι από όμορφες αναμνήσεις

Ξενοδοχεία Ανεσύ

Ξενοδοχείο Μιλάνου

Zenitude Hδtel Les

Hauts d'Annecy (3*)
Mercure Annecy Sub
(4*)

Παιδί

Eαrly βooking

Κανονική τιμή

499€

549€

389€

195€

549€

599€

429€

215€

2-12

Da Vici Hotel (4*)

Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•
•
•
•

Ακτοπλοϊκά εισιτήρια σε τετράκλινες καμπίνες ΑΒ2 για το δρομολόγιο Ηγουμενίτσα/Πάτρα Ανκόνα - Πάτρα /Ηγουμενίτσα
Μεταφορά με σύγχρονα λεωφορεία με επαγγελματίες οδηγούς
Διαμονή με πρωινό στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Έμπειρος συνοδός - αρχηγός του γραφείου μας
Περιηγήσεις-ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
24ώρη εξυπηρέτηση από το συνοδό μας καθ' όλη τη διάρκεια της εκδρομής
Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Δεν Περιλαμβάνονται:
•
•
•
•

Δημοτική φόροι & Check Point πόλεων 25€ το άτομο
Διέλευση Mont Blanc 15€ το άτομο
Είσοδοι σε μουσεία ,αξιοθέατα ,επισκέψιμους χώρους
Κόστος ημιδιατροφής (εκτός πλοίου) 90€ το άτομο

Σημειώσεις:

1.
2.

3.

Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να παραληφθεί οποιοδήποτε
ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή
Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου τελευταίας 15ετίας . Τα
ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του ταξιδιώτη
Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες

Παρατηρήσεις /Πληροφορίες
•
•
•
•
•
•

Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον
πωλητή που σας εξυπηρέτησε
Μην επιλέγετε ξενοδοχείο μόνο λόγο τιμής ,αλλά σύμφωνα με τις ανάγκες σας Συμβουλευτείτε μας
Προσοχή στις χρεώσεις της κινητής τηλεφωνίας είτε αφορά κλήσεις ,είτε δεδομένα .Συμβουλευτείτε τους
παρόχους σας (Comsote,Vodafon,κτλ). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την εφαρμογή VIBER για δωρεάν
κλήσεις μέσω internet
Μπορείτε να κάνετε αγορές και πληρωμές με κάρτες MasterCard και Visa .Για προμήθειες τραπεζών
συμβουλευτείτε την τράπεζα σας
Στα ξενοδοχεία που προτείνονται με καθέτους ,η τιμή αναφέρεται και στα δύο
Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες κρατήσεις ,σας προτείνεται
εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να συγκεντρώνεται σε ένα ή δύο και να διευκολύνεται η εκτέλεση του
προγράμματος των ξεναγήσεων - περιηγήσεων

•
•
•

•
•

Οι προαιρετικές δραστηριότητες δεν είναι υποχρεωτικές και αποτελούνε απλώς μια πρόταση και δεν είστε
υποχρεωμένοι να συμμετέχετε .Απαιτείται ελάχιστος αριθμός συμμετοχής για την πραγματοποίηση τους .
Καθημερινά θα υπάρχουνε αλλαγές θέσεων στο λεωφορείο ,που αυτοματοποιημένα βγαίνουν από το
σύστημα. Οι πρώτες χρονικά κρατήσεις τοποθετούνται την πρώτη ημέρα μπροστά
Θα πραγματοποιούνται υποχρεωτικές στάσεις(βάση σχετικής νομοθεσίας) σε τακτά διαστήματα (ανά 3ώρες
περίπου)για καφέ, φαγητό και τουαλέτα .Τα σημεία στάσεις είναι τα σύνορα και μαγαζιά πάνω στο δρόμο.
Δυστυχώς η ποιότητας τους δεν είναι και η καλύτερη. Σε πολλά σημεία ζητούνται 50λεπτά από τις
καθαρίστριες στις τουαλέτες
Για λόγους υγειονομικούς δεν επιτρέπεται η χρήση τουαλέτας στο λεωφορείο ,καθώς δεν είναι δυνατή η
απολύμανση της κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και αποτελεί εστία μολύνσεως
Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και
να φέρουν τα απαιτούμενα έγγραφα .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά

Θέλετε να κλείσετε νωρίς την εκδρομή σας για να κερδίσετε τις τιμές Early booking ,αλλά αγχώνεστε μη σαν συμβεί
κάτι μέχρι τη μέρα της αναχώρησης? Θέλετε να έχετε επιπλέον καλύψεις και στο ταξίδι σας?
Σας έχουμε τη λύση με 25€ ,μπορείτε να κάνετε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:
1 )Επιστροφή χρημάτων για λόγους Covid και καλύψεις Ιατρικών εξόδων στον προορισμό
2)Επιστροφή χρημάτων για λόγους υγείας μέχρι και 1ου βαθμού συγγένειας
3)Κάλυψη Ιατρικών εξόδων στον προορισμό
4)Αποζημίωση για απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών
5)Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου

Ζητήστε να σας αποστείλουμε αναλυτικά το συμβόλαιο με όλες τις καλύψεις

