
 

 
6 ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΕΡΜΑΝΙΑ - ΕΛΒΕΤΙΑ 

ΜΟΝΑΧΟ – ΛΙΜΝΗ ΚΟΝΣΤΑΝΤΣ – ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ – ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – 

ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΚΟΜΟ. 

 

1η ΜΕΡΑ, ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ. (80χλµ)   

     Συγκέντρωση των εκδροµέων και αναχώρηση για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας, όπου 

θα πάρουµε το πλοίο για την Βενετία. Επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες 
και απόπλους για το λιµάνι της Βενετίας. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 

  

2η ΜΕΡΑ , ΒΕΝΕΤΙΑ – ΜΟΝΑΧΟ.(537χλµ) 

      Άφιξη την εποµένη στο λιµάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πούλµαν  και αναχώρηση 

για την ωραία πρωτεύουσα της Βαυαρίας, το Μόναχο. Ξενάγηση της πόλης, όπου θα 

επισκεφθούµε την ξακουστή εκκλησία Φραουνκίρχε, που οι δύο τρούλοι της είναι το 

έµβληµα της πόλης, την Όπερα και την φηµισµένη πλατεία Μάριενπλατς όπου µπορούµε 
να παρακολουθήσουµε την αλλαγή της ώρας στο ∆ηµαρχείο. ∆είτε το ρολόι του 

επιβλητικού ∆ηµαρχείου που χτυπάει δύο φορές και τις 32 φιγούρες που αναπαριστούν τον 
γάµο του ∆ούκα Γουλιέλµου και µπαινοβγαίνουν υπό τους ήχους 40 καµπανών. 
Αναχώρηση για το ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

3η ΜΕΡΑ, ΜΟΝΑΧΟ–ΛΙΜΝΗ ΚΟΝΣΤΑΝΣ–ΜΕΛΑΝΑΣ ∆ΡΥΜΟΣ–ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ. (373χλµ) 

      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και ακολουθώντας µια πανέµορφη φυσική διαδροµή 

µε καταπληκτική θέα, φτάνουµε στη λίµνη Κονστάντς, όπου θα περιηγηθούµε. Συνεχίζοντας 
την υπέροχη διαδροµή µας, µέσω Μέλανα ∆ρυµό, φτάνουµε στο Φράιµπουργκ. Θα το 

γνωρίσουµε στην απογευµατινή πεζή ξενάγηση, κατά τη διάρκεια της οποίας θα δούµε το 

∆ηµαρχείο, τον πύργο Μπραϊζάχερ, το παρεκκλήσι του Αυγουστίνου του Ερηµίτη, τη 

βιβλιοθήκη του πανεπιστηµίου, τη συνοικία Φισεράου, το κάστρο Μπασίερ. Άφιξη στο 

ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  

 

4η ΜΕΡΑ, ΦΡΑΙΜΠΟΥΡΓΚ - ΚΑΤΑΡΡΑΚΤΕΣ ΡΗΝΟΥ – ΖΥΡΙΧΗ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – 

ΛΟΥΓΚΑΝΟ – ΚΟΜΟ. (417χλµ) 

         Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τους καταρράκτες του Ρήνου, 

τους πιο εντυπωσιακούς σε όγκο νερού καταρράκτες της Ευρώπης. Στη συνέχεια θα 

φθάσουµε στη Ζυρίχη, την πόλη που χτυπά η οικονοµική καρδιά της Ελβετίας. Χτισµένη 

στα βόρεια την οµώνυµης λίµνης, αποτελεί διεθνές σηµείο συνάντησης και δίνει την 
εντύπωση  µιας ήσυχης πόλης και όχι ενός από τα πιο σηµαντικά τραπεζικά κέντρα της 
Ευρώπης.  Φθάνοντας, θα δούµε την παλιά πόλη µε τον Καθεδρικό Ναό, την Εκκλησία 

Φραουµύνστερ µε τα υπέροχα βιτρώ του Σαγκάλ, το Πανεπιστήµιο, την Πινακοθήκη, την 
εκκλησία του Αγίου Πέτρου µε την µεγαλύτερη πλάκα ρολογιού της Ευρώπης και θα 

περπατήσουµε στον κοµψότερο και ακριβότερο δρόµο, την Μπάνχοφστράσσε. Επιβίβαση 

στο πούλµαν και συνεχίζουµε για την Λουκέρνη, τη πόλη που είναι κτισµένη στις όχθες της 
αστραφτερής Λίµνης των τεσσάρων Καντονιών, µε τους παλιούς πύργους και τα τείχη µε 
τις  επάλξεις, µε τα καµπαναριά και µε τις πλαγιές της γεµάτες εξοχικά σπίτια. Μέσω 

Λουγκάνο, θα συνεχίσουµε για την φηµισµένη λίµνη Κόµο. Άφιξη στο Κόµο και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

 

 

 

 



5η ΜΕΡΑ, ΚΟΜΟ - ΑΝΚΟΝΑ – ΕΝ ΠΛΩ. (516χλµ) 

        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το λιµάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση 

στο πλοίο, τακτοποίηση στις καµπίνες και απόπλους για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. 
∆ιασκεδάστε στους πολυτελείς χώρους του πλοίου. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 

 

6η ΜΕΡΑ , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ. (80χλµ) 

      Άφιξη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση. Άφιξη 

στην πόλη µας, µε έντονες εντυπώσεις και αναµνήσεις από την υπέροχη εκδροµή µας.      
   

ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 

 

 

 

 

 

 

Προσοχή !  Χρειάζεται η αστυνοµική σας ταυτότητα (µε τους λατινικούς χαρακτήρες) 

ή το διαβατήριο σας το οποίο βρίσκεται σε ισχύ . 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

  Γραφείο Γενικού Τουρισμού 

Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 

www.pamvotistravel.gr     pamvoioa@otenet.gr 


