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ΕΛΒΕΤΙΑ 

Ζ Χώξα ηεο Δηξήλεο 
 

 

Δίηε ηελ επηζθεθζείηε ρεηκεξηλνύο, είηε 

θαινθαηξηλνύο κήλεο, ε Διβεηία, απνηειεί έλα 

εληππσζηαθό ζθεληθό γηα ην κήλα ηνπ κέιηηνο ζαο. 

Αλ θαη ζρεηηθά κηθξή ζε κέγεζνο ε Διβεηία δηαζέηεη 

πινύζηα πνιηηηζκηθή θιεξνλνκηά θαη ζε καγεύεη ε 

αληίζεζε αλάκεζα ζηα γξαθηθά ρσξηά ηεο θαη ηηο 

εμειηγκέλεο πόιεηο ηεο, ζε ζπλδπαζκό κε έλα 

θπζηθό ηνπίν πνπ ζνπ θόβεη ηελ αλάζα. 

Κνκςή θαη θνζκνπνιίηηθε, ε Γελεύε, γλσζηή σο «Ζ 

Πξσηεύνπζα ηεο Δηξήλεο» ζαο πεξηκέλεη λα ηελ 

πεξπαηήζεηε θαη λα αλαθαιύςεηε θάζε ξνκαληηθή 

γσληά ηεο. Θαπκάζηε ηελ νκνξθηά ηεο Λίκλεο ηεο 

Γελεύεο, ην παζίγλσζην ζπληξηβάλη Jet d’eau 

fountain θαη ην Κάζηξν ηνπ Chillon γηα θαληαζηηθή 

ζέα θαη ππέξνρεο θσηνγξαθίεο κε θόλην ηε ιίκλε. Ζ 

Βαζηιεία πξνηείλεηε ζηνπο ιάηξεηο ηνπ πνιηηηζκνύ 

θαζώο θηινμελεί ηα πεξηζζόηεξα κνπζεία ηεο ρώξαο 

θαη ηελ εηήζηα δηεμαγσγή ηεο κεγαιύηεξεο 

αγνξαπσιεζίαο έξγσλ ηέρλεο ζηνλ θόζκν ηνλ 

Ηνύλην. 

Πξνρσξώληαο ζηε Βέξλε, ηελ πξσηεύνπζα, ζε 

θεξδίδεη κε ηελ πξώηε καηηά. Τν κεζαησληθό ηεο 

θέληξν, ζπάλην δείγκα κεζαησληθήο αξρηηεθηνληθήο, 

αλαθεξύρζεθε κλεκείν παγθόζκηαο πνιηηηζηηθήο 

θιεξνλνκηάο από ηελ UNESCO. Πεξπαηήζηε ζηα 

ζηελά ηεο ξνκαληηθήο Λσδάλεο, κηα από ηηο πην 
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γξαθηθέο πόιεηο ηεο Διβεηίαο θαη δνθηκάζηε 

Διβεηηθή γξαβηέξα θαη ζνθνιάηα ζηελ παλέκνξθε 

πόιε Γθξηγηέξ. Ζ Λνπθέξλε κε ηελ ππέξνρε ιίκλε, 

ηηο ρξσκαηηζηέο πξνζόςεηο ησλ ζπηηηώλ θαη ηα 

πιαθόζηξσηα δξνκάθηα απνηειεί γηα θάπνηνπο ηελ 

νπζία ηεο Διβεηίαο. 

Γελ ζα κπνξνύζακε λα παξαιείςνπκε ην 

κεγαιύηεξν αηνύ ηεο Διβεηίαο: ηα θεκηζκέλα 

ρηνλνδξνκηθά θέληξα ηεο. Ταμηδέςηε κε ην πεξίθεκν 

Αιπηθό Τξέλν, κε πξννξηζκό ην παγθνζκίνπ θήκεο 

Σαηλ Μόξηηδ, κε γξαθηθά ζαιέ θαη πνιπηειή 

μελνδνρεία ζε κηα δηαδξνκή πνπ ζα ζαο μεηξειάλεη 

κε ηα δάζε, ηηο ιίκλεο θαη ηνπο παγεηώλεο. Καη ηέινο 

ε Επξίρε, ε θαξδηά ηεο Δπξώπεο, ρηηζκέλε ζηηο 

όρζεο ηεο νκώλπκεο ιίκλεο κε ππέξνρε ζέα ηηο 

ρηνληζκέλεο Άιπεηο, ζα ζαο παξαζύξεη κε ηελ 

μερσξηζηή νκνξθηά θαη ηνλ πνιππνιηηηζκηθό αέξα 

ηεο. 

Ζ Διβεηία, ζπλώλπκν ηεο επεκεξίαο θαη ηεο 

νξγάλσζεο, δελ ρξεηάδεηαη ζπζηάζεηο. Με ηα 

θαηαπξάζηλα ηνπία, ηα γξαθηθά ρσξηνπδάθηα, 

ιίκλεο, ρηνληζκέλεο βνπλνθνξθέο θαη παλέκνξθεο 

πόιεηο ζπλζέηνπλ έλα ππέξνρν θαη ξνκαληηθό 

ζθεληθό γηα έλα ηδαληθό γακήιην ηαμίδη. 

 

 

  

 


