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„ALPY I WYBRZEŻE LAZUROWE” 
NORYMBERGA-LUZERNA-CHAMONIX-ANNECY-GRENOBLE-KANION VERDON-ST. 

TROPEZ-ST. PAUL DE VENCE-CANNES-GRASSE-NICEA (7 DNI) 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki o ustalonej godzinie; wczesny wyjazd; przejazd Niemcy; po 

południu przyjazd do NORYMBERGI  i spacer Droga Królewską np.: Zamek Cesarski, Kościół 

św. Sebalda, Ratusz, Piękna Fontanna, Kościół NMP (zegar), Kościół św. Wawrzyńca; wyjazd 

na nocleg w hotelu w Niemczech; 

2 dzień 

Śniadanie; przyjazd do Szwajcarii w okolice JEZIORA BODEŃSKIEGO; przejazd trasą do 

słynnego wodospadu na Renie – RHEINFALL; przejazd do LUZERNY – zwiedzanie centrum 

miasta przepięknie położonego nad Jeziorem Czterech Kantonów; słynne mosty 

Kapellbrücke i Spreuerbrücke; starówka z kolorowymi  fasadami kamienic, 850-metrowy 

mur Museggmauer z dziewięcioma basztami; przejazd malowniczą trasą koło Jeziora Genewskiego na nocleg w hotelu 

turystycznym we Francji; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd do CHAMONIX, spacer po centrum miasta (program dodatkowy: wjazd na szczyt Aiguille du 

Midi – wspaniały widok na Mont Blanc); przejazd do stolicy Sabaudii ANNENCY, np.: Pola Marsowe i Most Miłości, ogrody 

publiczne, Hotel do Ville, Kościół św. Maurycego i Katedra; wzgórze zamkowe i zamek, Pałac Wyspowy; przejazd na obiadokolację 

i nocleg w okolicach GRENOBLE – stolicy francuskich Alp, (program dodatkowy: wjazd kolejką do Fort de la Bastille);  

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przejazd Drogą Napoleona do WIELKIEGO KANIONU RZEKI VERDON: przejazd trasą przy 

Jeziorze St. Croix i południową trasą wzdłuż kanionu; przejazd do ST. TROPEZ, np.: Port Jachtowy, Stare Miasto, Cytadela, 

Posterunek Żandarmerii; rejs po Zatoce St. Tropez; obiadokolacja; nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; wycieczka do uroczej prowansalskiej wioski ST. PAUL DE VENCE, spacer malowniczymi 

średniowiecznymi uliczkami śladami artystów i malarzy; wspaniała panorama na prowansalskie krajobrazy; przejazd malowniczą 

trasą nadmorską do CANNES, np. Stare Miasto - Le Souquet, Pałac Festiwalowy i Promenada Gwiazd, Bulwar la Croisette, hotel: 

Carlton, Noga i Hilton; przejazd do GRASSE - światowej stolicy perfum, zwiedzanie muzeum i fabryki perfum "Fragonard"; 

obiadokolacja; powrót na nocleg w hotelu turystycznym; 

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; 9-godziny pobyt i zwiedzanie NICEI: Stara Nicea, Zamek, Park Alberta I, Katedra Ste Reparate, 

spacer słynną Promenade des Anglais, Wzgórze Zamkowe, port, wizyta w wytwórni owoców kandyzowanych, Park roślin Phoenix, 

czas wolny, ew. wypoczynek na plażach publicznych; obiadokolacja 

7 dzień 

przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy; powrót do Polski  

 

 

Cena brutto obejmuje: 

 przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, DVD, klimatyzacja) 

 5 noclegów: 1 w hotelu ** w Niemczech i 4 w hotelach sieci Balladins, Premiere Classe 

lub o podobnym standardzie (pokoje 2,3 –os. z łazienkami 

 9 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 
 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program 

imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

 


