Ο «Γαλανόλευκος Φάρος»
και το
“kalamaki travel services ltd”
διοργανώνουν εκδρομή
για να υποστηρίξουμε την ΕΘΝΙΚH ΕΛΛΑΔΟΣ στο Λιχτενστάιν !!!

ΓΕΝΕΥΗ - ΑΝΕΣΥ – ΓΚΡΕΝΟΜΠΛ – ΕΒΙΑΝ – ΣΙΓΙΟΝ –
ΜΟΝΤΡΕ – ΒΕΒΕ – ΛΩΖΑΝΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ –
ΜΟΝΑΧΟ – ALIANZ ARENA
20 – 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2019
5 ΝΥΧΤΕΣ – 6 ΗΜΕΡΕΣ

ΣΕ 5 ΜΟΝΟ ΝΥΚΤΕΣ ΚΑΙ 6 ΜΟΛΙΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΣΕ 4 ΧΩΡΕΣ ΚΑΙ ΜΑΛΙΣΤΑ ΣΕ 2 ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ !!!
1η ηµέρα 20/03/19 : ΓΕΝΕΥΗ

υγκέντρωση στο αεροδρόµιο για την πτήση µας στην κοσµοπολίτικη Γενεύη. Άφιξη και άµεση επιβίβαση στο
λεωφορείο για να ξεκινήσουµε το πρόγραµµα µας µε την περιήγηση µας στο παλιό κοµµάτι της πόλης. Θα δούµε τους
χώρους του Ερυθρού Σταυρού, το κτήριο του ΟΗΕ, την λίµνη µε τον τεράστιο πίδακα του νερού, το ρολόι µε τα
λουλούδια, το µνηµείο για την Μεταρρύθµιση και βέβαια το σπίτι του Ι. Καποδίστρια, όπως και τον Καθεδρικό Ναό,
το ∆ηµαρχείο της πόλης µε τα ψηφιδωτά και τα κανόνια στην είσοδο του. Χρόνος ελεύθερος και ιδιαίτερα ευχάριστος.
∆οκιµάστε ένα µπρέντζελ (ένα από τα περίφηµα αλµυρά, οικονοµικά και ιδιαίτερα χορταστικά ‘’κουλούρια’’ της
περιοχής ). Θα καταλήξουµε ξανά στον ποταµό Ροδανό που θα µας επιτρέψει να απολαύσουµε την θέα του
οικονοµικού κέντρου της Γαλλόφωνης Ελβετίας µε κάποιες από τις µεγαλύτερες τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες
της χώρας. Χρόνος ελεύθερος και ευχάριστος δίπλα στην λίµνη. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.
2η ηµέρα 21/03/19 : ΓΕΝΕΥΗ
Πρωινό και αναχώρηση από την Γενεύη για το κρυφό διαµάντι, το Ανεσί µια πόλη εκπληκτικής οµορφιάς. Περιήγηση
στο ιστορικό κέντρο µε τα γραφικά δροµάκια και το υπέροχο νησάκι µέσα στον ποταµό. Θα δούµε την παλιά αγορά
και τις ενδιαφέρουσες εκκλησίες της πόλης, θα θαυµάσουµε τα παλιά κτίρια µε τα παραδοσιακά καφέ. Μετά την
περιήγηση ελεύθερος χρόνος. ‘Έπειτα αναχώρηση για την Γκρενόµπλ., την Ολυµπιακή πόλη που συνδυάζει
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αρµονικά το παλιό και το καινούριο, άφιξη και περίπατος στα οµορφότερα σηµεία της πόλης και
χρόνος ελεύθερος για µια δροσερή µπυρίτσα δίπλα στο ποτάµι ή ένα απολαυστικό παγωτό στην
κεντρική πλατεία ( κι ίσως και µια βόλτα µε το τελεφερίκ µέχρι την Βαστίλη το µεγαλειώδες
κάστρο που βρίσκεται ψηλά επάνω στην κορυφή του λόφου). Στην συνέχεια επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας στην Γενεύη. ∆ιανυκτέρευση.

3η ηµέρα 22/03/19 : ΓΕΝΕΥΗ – ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΤΟΥ ΛΕΜΑΝ – ΛΩΖΑΝΗ(64 χλµ)

Μετά το πρωινό µας θα καταλάβουµε γιατί η λίµνη του Λεµάν αποτελεί την νούµερο 1 προτίµηση των εισοδηµατιών
από όλο τον κόσµο. Πρώτη µας στάση το Εβιάν µε το καζίνο και τις θαυµατουργές ιαµατικές του πηγές . ( Από εκεί
µάλιστα µπορούµε να πάρουµε όλο το νερό που θα πίνουµε σε όλη την υπόλοιπη εκδροµή) Περιήγηση στο ιστορικό
του κέντρο για να ευχαριστηθούµε –ξεκούραστα- ότι οµορφότερο εχει να µας προσφέρει η παλιά πόλη . Συνεχίζουµε
για το Σιγιόν για τον πύργο του οποίου ο Λόρδος Βύρωνας είχε γράψει ένα από τα αριστουργηµατικά του
µυθιστορήµατα. Σύντοµη στάση για φωτογραφίες έξω από το κάστρο το οποίο χτίστηκε για τους ∆ούκες της Σαβοΐας
και φιγουράρει σήµερα ανάµεσα στα δηµοφιλέστερα αξιοθέατα της χώρας. Στην συνέχεια το κοσµοπολίτικο θέρετρο
του Μωντρέ αγαπητό χώρο παραθερισµού διάσηµων καλλιτεχνών αλλά και γνωστών πολιτικών. Θα δούµε το
Μνηµείο του Φρέντυ Μέρκιουρι και θα κάνουµε βόλτα στην παραλία της λίµνης . Έπειτα φθάνουµε στην Λωζάνη .
Εξερευνούµε το ιστορικό κέντρο της µε τα µικρά γραφικά δροµάκια, από τον σιδηροδροµικό σταθµό, από τα ξένα
Προξενεία µέχρι τον Καθεδρικό Ναό. Περιπλάνηση στους χώρους όπου έζησαν οι διάσηµοι ∆ιαφωτιστές . ∆υνατότητα
για επίσκεψη –ίσως- στο Ολυµπιακό Μουσείο και χρόνος ελεύθερος για παγωτάκι δίπλα στην λίµνη. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο µας και διανυκτέρευση.
4η ηµέρα 23/03/19 : ΛΩΖΑΝΗ-ΛΟΥΚΕΡΝΗ(209 χλµ)- ΛΙΧΤΕΝΣΤΑΙΝ(143 χλµ)- ΜΠΡΕΓΚΕΝZ(55 χλµ)

Η πιο σηµαντική µέρα της εκδροµής . Παίζει η Οµαδάρα !!! Γι αυτό άλλωστε ήρθαµε ! Και επιπλέον η κατεξοχήν
ηµέρα για τα ψώνια σας από την Ελβετία !!! Ξεκινάµε µετά το πρωινό µας για 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
λουλούδια (το πιο φωτογραφηµένο µνηµείο στην χώρα) , την παλιά πόλη µε τις διάσηµες κρήνες της, και το υπέροχο
∆ηµαρχείο . Χρόνος ελεύθερος για ρολογάκια ( από Swatch µέχρι Rolex , σουγιάδες (σαν των αξιωµατικών του
ελβετικού στρατού), κούκους, κουδούνια και κυρίως ….σοκολατίτσες ). Αναχώρηση για το Λιχτενστάιν και
παρακολούθηση του αγώνα !!! Βραχνιασµένοι αλλά (πρώτα ο Θεός) χαρούµενοι φεύγουµε για το Μπρέγκενζ,
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
5η ηµέρα 24/03/19 : ΜΠΡΕΓΚΕΝZ-ΜΟΝΑΧΟ(186 χλµ)
Πρωινό (µε καφέ γλυκό : σαν τα γκολ που είδαµε την προηγούµενη ….) και φύγαµε για την πρωτεύουσα της Βαυαρίας
το Μόναχο. Θα δούµε τις πύλες της παλιάς πόλης στον ποταµό Ίζαρ , την συνοικία µε τα κτήρια σε αρχαιοελληνικό
ρυθµό, την Γλυπτοθήκη, το Πανεπιστήµιο, τον Αγγλικό κήπο, το Τεχνικό Μουσείο, το Νέο ∆ηµαρχείο, την µεγάλη
εκκλησία και την αγορά τροφίµων, το Χοφµπρόιχαους ( την µπυραρία όπου ο Χίτλερ οργάνωσε το διάσηµο
πραξικόπηµα του και την µεγαλύτερη –σήµερα- πάµπ στην Ευρώπη), και φυσικά το Χάρντ Ροκ Καφέ της πόλης.
Χρόνος ελεύθερος και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας . ∆ιανυκτέρευση.
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6η ηµέρα 25/03/19 : ΜΟΝΑΧΟ /ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Αναχώρηση για το ALLIANZ Arena του Μονάχου –µονάχα εάν το επιτρέψει το περιθώριο
χρόνου ή θα γίνει την προηγούµενη µέρα που θα έχουµε πριν την πτήση της επιστροφής µας - .
Στην συνέχεια µετάβαση στο αεροδρόµιο του Μέµινγκεν για την πτήση της επιστροφής στην
πατρίδα µας. Κι αν είσαστε ως συνήθως χαµογελαστοί και ικανοποιηµένοι, γενναιόδωρα θα
έχει για ακόµα µια φορά ανταµειφθεί όλος ο χρόνος και η φροντίδα όλων των συνεργατών του
Καλαµάκι Travel Services. Κι επίσης, άλλη µια πετυχηµένη εκδροµή του Γαλανόλευκου
Φάρου θα έχει ολοκληρωθεί. Τα καλύτερα … έλκονται !

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΑΖΙ ΜΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΙ ΤΙΜΕΣ ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ !

∆ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΠΙΣΤΩΤΙΚΗ ΣΑΣ ΚΑΡΤΑ ΕΩΣ 6 ΑΤΟΚΕΣ ∆ΟΣΕΙΣ
ΚΑΝΤΕ ΤΙΣ ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΑΣ ΝΩΡΙΣ KAI ΓΙΑΤΙ ΜΕΤΑ Η ΤΙΜΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 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
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
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