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„ALPY I RIWIERA” 
RHEINFALL-BERNO-GENEWA-CHAMONIX-TURYN-MEDIOLAN-GENUA-SANREMO-

MONACO (7 DNI) 
1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki o ustalonej godzinie; wyjazd; przejazd przez Czechy, 

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 stolicy Szwajcarii - 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; wizyta w fabryce czekolady CAILLER, z ferią smaków szwajcarskich łakoci; 

(lub zamiennie wizyta w wytwórni sera); przejazd w kierunku Jeziora Genewskiego); po trasie piękne widoki na tzw. Riwierę 

Szwajcarską i szczyty alpejskie; obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym sieci F1 we Francji; 

3 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd z do GENEWY i spacer, 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 na nocleg w hotelu 

turystycznym; przejazd do CHAMONIX, spacer po centrum miasta z panoramą otaczających pasm alpejskich; dla chętnych 

wjazd na szczyt Aiguille du Midi – wspaniały widok na Mont Blanc; przejazd 11-kilometrowym tunelem pod najwyższym szczytem 

Europy MONT BLANC do Włoch; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym we Włoszech; obiadokolacja; 

4 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd do TURYNU: Piaza San Carlo, Pałac Carignano, Plac Zamkowy i Palazzo Madama, wizyta w 

Katedrze – tam znajduje się słynny Całun Turyński (niedostępny); przejazd do MEDIOLANU: Park Sempione i Łuk Tryumfalny, 

Zamek Sforzów, Pomniki Garibaldiego i Dantego; słynna Opera – Teatro Della Scala, Galeria Wiktora Emmanuela II, Piazza 

Duomo i wspaniała katedra gotycka; przejazd koło stadionu San Siro; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja;  

5 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd na RIWIERĘ WŁOSKĄ – przy sprzyjającej pogodzie plażowanie i wypoczynek na jednej z 

plaż publicznych (plaże żwirkowe !) lub alternatywnie przejazd do GENUI: Oceanarium Morskie i galeon Neptun, Bank Św. 

Jerzego, spacer  wąskimi uliczkami do katedry oraz Porta Soprana i domu Krzysztofa Kolumba albo przejazd do SAN REMO, 

znanego z festliwali piosenki włoskiej ale też ciekawego starego miasta nazwanego La Pigna, starego fortu morskiego, kasyna, 

cerkwi i promenady Corso Imperatrice z pomnikiem Wiosny; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; obiadokolacja;  

6 dzień 

Śniadanie kontynentalne; przyjazd „Autostradą Kwiatów” wzdłuż Włoskiej Riwiery do MONACO, zwiedzanie piesze (min. 9 

godzin), np.: Ogród Egzotyczny lub Muzeum Oceanograficzne, Katedra św. Mikołaja, Ogród St. Martin, Stare Miasto, Pałac 

Księcia, port; spacer do MONTE CARLO, np.: Kasyno Garnier, Centrum Kongresowe, Cafe de Paris; Ogród Japoński; wieczorem 

wyjazd drogę powrotną;  

7 dzień 

W godzinach rannych powrót do Polski; przyjazd na miejsce zbiórki o ustalonej godzinie 

 

 
Cena brutto obejmuje: 

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

 4 noclegi: 1 w hotelu sieci F1 we Francji (pokoje 3 os.) i 3 w hotelach turystycznych  ** lub *** we Włoszech  

 8 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. 

 


