Wycieczka do Szwajcarii 2019
Wycieczka do Szwajcarii, Zurych, Berno, Genewa, Lozanna, Jungfraujoch,
Zamek Chillon
Program
1. DZIEŃ – WYJAZDY Z MIEJSCOWOŚCI: Gliwice, Zabrze, Bytom,
Katowice, Tychy, Pszczyna,
Czechowice-Dz., Kraków, Kalwaria, Wadowice, Andrychów, Kęty, BielskoBiała, Skoczów,
Cieszyn. Przejazd tranzytem przez Czechy, zakwaterowanie
w hotelu na terenie Niemiec, nocleg.
2. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do STEIN NAD
RENEM – zwiedzanie
STAREGO MIASTA, czas wolny. Następnie WODOSPAD NA RENIE (3
CHF) – największy w Europie.
Przejazd do ZURYCHU – spacer „najdroższą” ulicą świata. Wyjazd w
kierunku LUCERNY –
zwiedzanie miasta m.in.: RATUSZ, BASZTY MIEJSKIE oraz słynne
MOSTY, czas wolny. Przejazd
do pensjonatu, zakwaterowanie, nocleg.
3. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z pensjonatu. Wyjazd do
miejscowości BERNO, spacer
po mieście m.in.: KATEDRA, WIEŻA ZEGAROWA, DOM ALBERTA
EINSTEINA. Następnie wyjazd
do FRYBURGA, zwiedzanie miasta m.in.: KATEDRA ŚW. MIKOŁAJA z
witrażami Mehoffera,
RATUSZ oraz słynne mosty, czas wolny. Przejazd do BROC, gdzie
znajduje się słynna FABRYKA
CZEKOLADY Maison Cailler. Wizyta w fabryce – poznanie historii
czekolady, procesu produkcji,
degustacja (9 CHF). Następnie przejazd do GRUYERES – znanego
ośrodka serowarstwa. Wizyta
w wytwórni serów z możliwością zakupu, zwiedzanie uroczego
miasteczka. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, nocleg.
4. DZIEŃ – Śniadanie, wyjazd do GENEWY. Zwiedzanie miasta m.in.:
ZEGAR KWIATOWY, POMNIK
REFORMACJI, STARÓWKA oraz KATEDRA ŚW. PIOTRA. Przejazd
malowniczą trasą wzdłuż
JEZIORA GENEWSKIEGO na tzw. „RIWIERĘ SZWAJCARSKĄ”. Spacer
po MONTREUX, zwiedzanie
najsłynniejszego w Szwajcarii ZAMKU CHILLON (11 CHF). Następnie
wyjazd do VEVEY –
miasta, gdzie mieszkał i zmarł Henryk Sienkiewicz. Spacer po mieście
m.in.: POMNIK CHARLIE
CHAPLINA, SIEDZIBA KONCERNU NESTLE, POMNIK SIENKIEWICZA,
czas wolny. Przejazd przez
wpisany na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO rejon LAVAUX do
LOZANNY. Spacer po
promenadzie pod MUZEUM OLIMPIJSKIE. Następnie wizyta w WINNICY
połączona z degustacją
win szwajcarskich (9 CHF). Powrót do hotelu, nocleg.
5. DZIEŃ – Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do
LAUTERBRUNNEN. Wyjazd

KOLEJKĄ ZĘBATĄ (115 CHF) na JUNGFRAUJOCH (3.454 m n.p.m.) –
panorama Alp ze słynnymi
szczytami MÖNCH i EIGER oraz największego w Europie lodowca
ALETSCH, czas wolny. Wyjazd
w kierunku Polski.
6. DZIEŃ – Powrót na miejsca wyjazdów w godzinach dopołudniowych.
Ww. program jest ramowy i może ulec zmianie kolejność zwiedzania w
zależności od warunków
atmosferycznych i godzin otwarcia zwiedzanych obiektów.
Z uwagi na pobyt w górach należy zabrać ze sobą mocne, wygodne
obuwie oraz ciepłą kurtkę.
Uwagi praktyczne
Informujemy, że na trasie Gliwice-Bielsko, Kraków-Bielsko przejazd może
być realizowany innymi środkami transportu.
W Bielsku-Białej istnieje możliwość przesiadki.
Cena zawiera
■ przejazd autokarem (toaleta, klimatyzacja, barek, DVD)
■ 3 noclegi ze śniadaniami w hotelach **/***
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
■ 1 nocleg ze śniadaniem w pensjonacie
(pokoje 2-, 3-os. z łazienkami)
■ opieka pilota, zwiedzanie miast z pilotem
■ ubezpieczenie KL (obejmuje choroby przewlekłe),
NNW, bagaż
Cena nie zawiera
Koszty wstępów uczestnicy pokrywają we własnym zakresie.
Podane w programie ceny są orientacyjne. Na wstępy należy przeznaczyć
ok. 147 CHF + 6 € opłata za zestaw słuchawkowy tour guide.
Obiadokolacja w Szwajcarii od 20 CHF.

