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„CZEKOLADKA I SER”
RHEINFALL-ZURICH-GENEWA-ALPY-CHATEAU CHILLON-BERNO-LUCERNA-VADUZ (6 DNI)
1 dzień
Zbiórka uczestników wycieczki o ustalonej godzinie; wyjazd; przejazd przez Polskę i
Niemcy;
2 dzień
Przyjazd do Szwajcarii do słynnego wodospadu na Renie – RHEINFALL: zejście do kaskady
szlakiem u podnóża Zamku Laufen a dla chętnych rejs łódką do skały pośrodku wodospadu;
przejazd do ZURYCHU, np.: spacer elegancką ulicą Bahnhofstrasse, Kościół św. Piotra z
największym zegarem w Europie, Kościół Fraumunster, katedra Grosmunster, spacer
brzegiem Jeziora Zurychskiego; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym
we Francji;
3 dzień
Śniadanie kontynentalne; w tym dniu 2 opcje do wyboru (przy podpisaniu umowy):
albo przyjazd do GENEWY i zwiedzanie, np.: Starówka, Tour de I’lle, Plac Nowy, Maison Tavel, Katedra św. Piotra, Audytorium
Kalvina, Promenade des Bastions, Jardin Anglais, Jet d’Eau, Horloge Fleurie; przejazd widokową trasą wzdłuż północnych
brzegów JEZIORA GENEWSKIEGO na tzw. Riwierę Szwajcarską w okolice MONTREUX z piękna promenadą, zwiedzanie
malowniczego CHATEAU CHILLON – zamku na ostrodze skalnej, opiewanego m.in. przez Byrona;
albo przejazd do miejscowości TAESCH (ok. 240km), z której pociągiem (ok. ±9,00 CHF), pojedziemy malowniczą górską trasą
do znanego centrum sportów narciarskich i wspinaczkowych Szwajcarii, ZERMATT (1610 m n.p.m.): krótki pobyt w miasteczku i
panorama na jeden z najsłynniejszych szczytów świata MATTERHORN (4478 m n.p.m.); z Zermatt dla chętnych możliwość
wjazdu kolejką na szczyt GORNEGRAT (ok. ±80,00 CHF), gdzie przy dobrej widoczności możemy podziwiać widok na najwyższe
szczytu Alp szwajcarskich; tam i z powrotem pojedziemy najwyżej w Europie poprowadzoną na wolnym powietrzu kolejką zębatą,
która w ciągu 24 minut, przez mosty, tunele i galerie, pośrodku lasów i alpejskich łąk, w pobliżu głębokich wąwozów i górskich
jezior przemierza trasę o długości blisko 10 km;
powrót w okolice Genewy; późna obiadokolacja i nocleg w hotelu
4 dzień
Śniadanie kontynentalne; powrót do Szwajcarii i zwiedzanie LA MAISON DU GRUYERE - wytwórni tradycyjnego sera
szwajcarskiego oraz wizyta w fabryce czekolady CAILLER, z ferią smaków szwajcarskich łakoci; przejazd do stolicy - miasta
BERNO: spacer po średniowiecznym starym mieście z malowniczymi uliczkami i 11 fontannami, m.in. Fontanną Wielkoluda;
Katedra, Wieża Zegarowa, Bundeshäuser- siedziba Zgromadzenia Federalnego, Ogród Różany i Jaskinie Niedźwiedzie; przejazd
na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja;
5 dzień
Śniadanie; przejazd do LUCERNY nad Jeziorem Czterech Kantonów: urokliwa starówka z Placami Weinmarkt i Mohlenplatz i
kamienicami z XVII i XVIII w.; przejście Mostem Kaplicznym lub Młyńskim nad rzeką Reuss, Baszta Zegarowa i pomnik Lwa
Lucerny poświęcony bohaterskiej gwardii szwajcarskiej; przejazd do stolicy księstwa Liechtenstein – VADUZ: spacer główna
ulicą: Aulestrasse, Ratusz, Kościół Parafialny, budynek rządowy, poczta; wyjazd w drogę powrotną i przejazd przez Austrię,
Niemcy;
6 dzień
W godzinach rannych przyjazd na granicę niemiecko-polską; powrót do Polski; o ustalonej godzinie przyjazd na miejsce zbiórki;
Cena







brutto obejmuje:
przejazd komfortowym autokarem (wc, barek, dvd, klimatyzacja)
noclegi wg programu
posiłki 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.
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