"WYCIECZKA JAK W SZWAJCARSKIM ZEGARKU..." SZWAJCARIA
TERMIN: 8-13.10.2016
1. dzień
wyjazd z Rzeszowa o godz. 02.30. Kraków około godz. 04:30, około godziny 16.00 obiadokolacja w Pilźnie. Około 22.00
przyjazd na nocleg do 3* hotelu w okolicach jeziora Badeńskiego.
2. dzień

Śniadanie, o godzinie 8.00 wyjazd z hotelu, przejazd malowniczym szlakiem nad
pięknie położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, największe jezioro
Niemiec, wizyta na Wyspie Reichenau – największej wyspie na jeziorze, wpisanej
w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wyspa słynie z łagodnego
klimatu, dzięki któremu jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych Niemców,
możliwość zażycia kąpieli w ciepłych wodach jeziora, następnie wejście na słynną
Wyspę Kwiatów Mainau – wizyta w tamtejszym ogrodzie botanicznym z
najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę.
W południe zwiedzanie malowniczo położonych nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego
miasteczek: Konstancja (Konstanz) – miasto uniwersyteckie z historią sięgającą
jeszcze czasów rzymskich – mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z
historycznymi freskami, rynek Starego Miasta w godzinach popołudniowych przyjazd do niezwykle urokliwej miejscowości
Stein am Rhein (Stein nad Renem), spacer zaułkami średniowiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych w
całej Szwajcarii, czas wolny, następnie rejs statkiem po Renie do Szafuzy wśród winnic i historycznych miasteczek,
krótki spacer po zabytkowej części Szafuzy (Schaffhausen), miasta słynącego z charakterystycznych kamienic z
oknami wykuszowymi, przejazd autokarem do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie wodospad
Rheinfall (na zdjęciu obok), panorama 23-metrowej kaskady z zamku Laufen, przejazd do hotelu w okolicy
Schaffhausen, powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
3. dzień
śniadanie,
wyjazd
na
zwiedzanie
Zurychu,
największego miasta Szwajcarii,
spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod
którą znajdują się największe
bankowe skarbce, taras widokowy
Lindenhof - dawny posterunek
rzymski, kościół św. Piotra z
największą tarczą zegarową w
Europie, kościół Fraumünster z
witrażami
autorstwa
Marca
Chagalla oraz Großmünster -

świątynia, w której kazania głosił
Ulrich
Zwingli,
„ojciec”
szwajcarskiej
reformacji,
czas
wolny, następnie przejazd do
Lucerny i spacer po lucerneńskiej
starówce: m.in. średniowieczne,
drewniane mosty - Kapellbrücke
(Most Kapliczny) i Spreuerbrücke
(Most
Młyński),
fragmenty
dawnych
murów
miejskich,
urokliwe place starego miasta,
pomnik śpiącego Lwa - jeden z
najbardziej znanych w Szwajcarii,
- dla osób chętnych wycieczka na
górę Pilatus (2.132 m n.p.m.),
wjazd na szczyt najbardziej
stromą koleją zębatą świata,
poruszającą się po stoku o
nachyleniu 48% i panorama
Jeziora Czterech Kantonów, cena
ok. 80 CHF). Powrót do hotelu na

obiadokolację i
nocleg.
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4. dzień
Śniadanie, o godz. 7.45. przejazd autokarem do Berna, spacer ulicami
szwajcarskiej stolicy, której starówka wpisana jest na listę UNESCO: m.in.
Bärengraben - grota zamieszkiwana przez niedźwiedzie, od których wywodzi się
nazwa stolicy, ulica Kramgasse, wzdłuż której na długości 6 km ciągną się
kamienice z podcieniami, katedra św. Wincentego z ponad 100-metrową wieżą,
zabytkowe fontanny, w tym słynna Fontanna Wielkoluda – według legendy
olbrzyma pożerającego dzieci, wieża zegarowa Zyttglogge, gmach szwajcarskiego
parlamentu, czas wolny, po południu zwiedzanie Lozanny - miasta olimpijskiego,
spacer po starówce, w trakcie którego zobaczymy m.in. gotycką katedrę. Spacer
po dzielnicy Ouchy położonej tuż nad brzegiem Jeziora Genewskiego i zwiedzanie
Parku Olimpijskiego. Popołudniu zwiedzanie
Genewy – światowego miasta położonego na
zachodnim brzegu Jeziora Genewskiego (na
zdjęciu obok), spacer promenadą nad jeziorem do największej fontanny na świecie
Jet d’Eau, bijącej na wysokość aż 140m, zwiedzanie licznych zabytków starówki
genewskiej, m.in. ascetyczna Katedra Św. Piotra, Audytorium Kalwina, ratusz, w
którym podpisano wiele międzynarodowych umów i porozumień, Teatr Narodowy,
jeden z największych na świecie pomników – liczący 100m długości Monument
Reformatorów, następnie przejazd na Plac Narodów – miejsce będące siedzibą
światowych organizacji takich jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja Czerwonego
Krzyża, Światowa Organizacja Handlu i wiele innych, spacer koło Pałacu Narodów,
przed którym powiewają kolorowe flagi ponad 190 krajów należących do Organizacji
Narodów Zjednoczonych, w godzinach popołudniowych pożegnanie z Genewą i
przejazd do 3* hotelu. Obiadokolacja około godziny 21.00.
5. dzień
śniadanie, około godziny 8.45 wycieczka dookoła Jeziora Genewskiego, w trakcie której zwiedzimy najpiękniejsze
miejsca malowniczo położone nad samym jeziorem – zamek Chateau de Chillon - zwiedzenie średniowiecznych wnętrz
jednego z najliczniej odwiedzanych zamków w Szwajcarii (na zdjęciu obok), z
którego okien ukazują się alpejskie szczyty odbijające się w lazurowej tafli jeziora,
zwiedzanie Montreux – miasteczka uważanego za najstarszy kurort w Europie,
spacer promenadą, którą chętnie przechadzali się znani tego świata na czele z
Cesarzową Elżbietą (Sissi) czy Freddiem Mercury, przejazd drogą widokową do
miejscowości uzdrowiskowej Evian położonej na francuskim brzegu Jeziora
Genewskiego, spacer po miasteczku, które zyskało światową sławę dzięki znanej na
całym świecie wodzie mineralnej Evian.. W miarę możliwości czasowych zwiedzanie
opactwa w Sankt Gallen datowanego na 820 rok. Nocleg w 4* hotelu w okolicy
Innsbrucku (przyjazd około godziny 20.30). Obiadokolacja.
6. dzień
Wyjazd w stronę granicy. Możliwość zwiedzania zamku Ludwika Szalonego Herrenchiemsee lub imponującego opactwa w
Melku. Obiadokolacja na Morawach w jednej z piwnic winnych. Przyjazd do Krakowa około godziny 0.30. Przyjazd do
Rzeszowa około godziny 02.30.

CENA RYNKOWA: 2 899 PLN

CENA PROMOCYJNA NASZEGO BIURA 2 200 PLN (grupa min. 42 uczestników max 44 uczestników),
w przypadku grupy 38-41 uczestników dopłata 80 PLN

Płatność: 30% w dniu podpisania umowy, 70% na 30 dni przed wylotem.
CENA OBEJMUJE:
Zakwaterowanie:
- noclegi w 3* i 4* hotelach w pokojach 2-3 osobowych, dopłata do jedynki + 750 PLN,
Wyżywienie:
- śniadania i obiadokolacje;
Transport:
- transport komfortowym autokarem;
Opieka:
- pilot-przewodnik z Polski oraz przewodnik lokalny w Bernie;
Ubezpieczenie:
- on następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdrowotne
Urządzenia tour guide system na zwiedzanie;
DODATKOWO PŁATNE:
- bilety wstępu: około 70 CHF rozliczane z pilotem według aktualnych cen biletów oraz wjazd na Pilatus około 90 CHF.
- ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wyjazdu (np. w przypadku choroby, utraty pracy, śmierci lub choroby członka rodziny) - około 80 PLN
Biuro podróży „WYCIECZKI Z NAMI” prowadzone przez firmę:
PRAT JACEK DRĄŻKIEWICZ (Promocja Regionów Atrakcyjnych Turystycznie),
ADRES: 96-325 Radziejowice, ul. Ogrodowa 1, NIP: 838-164-28-79
Tel. (22) 304 34 78; Tel. kom. 733 70 50 70, www.wycieczkiznami.pl; mail: jacek@wycieczkiznami.pl

