Szwajcaria
6 dni autokarem
Trasa zagraniczna: ok. Norymbergii (1) - Rheinfall – Zurich - ok.
Zurichu (1) – Berno – Fribourg (1) – La Gruyere – Vevey – Lavaux
– Montreaux - Genewa – ok. Chamonix (1) - Chamonix - ok.
Norymbergii (1)
DZIEŃ 1:
Wyjazd z kraju według rozkładu. Przejazd na nocleg w okolicy
Norymbergii.
DZIEŃ 2:
Śniadanie, przejazd nad wyjątkowo urokliwy wodospad Rheinfall
na rzece Ren. Przejazd do Zurichu, zwiedzanie starego miasta
rozciągającego się po obu stronach rzeki Limmat, malownicze kręte
uliczki, pasaże, XVI- i XVII - wieczne domy, dziedzińce, podwórza
i fontanny. Taras widokowy Lindenhof, luksusowa ulica
Bahnhofstrasse, kościół Fraumünster z XIII wieku z witrażami
Chagall'a i Giacometti'ego, katedra Grossmünster - jedna z
najstarszych w Zurichu, kościół św. Piotra z największym zegarem
w Europie. Przejazd do hotelu w okolicach Zurichu, obiadokolacja
(fakultatywnie), nocleg.
DZIEŃ 3:
Śniadanie, przejazd do Berna, zwiedzanie starego miasta: ulice
Marktgasse i Kramgasse z licznymi XVI - wiecznymi fontannami,
katedra św. Wincentego, Zitglockenturm – wieża zegarowa, dom
Alberta Einsteina, Bärengraben – fosa z niedźwiedziami, symbolem
miasta. Obiad (fakultatywnie). Przejazd do hotelu we Fribourgu. Po
zakwaterowaniu wyjazd do centrum komunikacją miejską.
Zwiedzanie wspaniałej średniowiecznej starówki i jedynej w
Szwajcarii katolickiej Katedry Św. Mikołaja usytuowanej w dolnym
mieście. Następnie przejazd do górnego miasta jedyną na świecie
XIX - wieczną kolejką szynową, napędzaną wyłącznie strumieniem
wody. Dla chętnych wizyta w warzelni piwa – manufakturze lub w
klasztorze. Powrót do hotelu na nocleg.
DZIEŃ 4:
Po śniadaniu przejazd do La Gruyere, uroczego średniowiecznego
miasteczka na wzgórzu, ojczyzny znanego sera z dziurami Gruyere.
Przejazd na Riwierę Szwajcarską, zwiedzanie kurortów Jeziora
Genewskiego: Vevey zlokalizowanego pośród winnic, Lavaux, gdzie mieszkał i zmarł H. Sienkiewicz.
Innymi znanymi rezydentami miasta był Graham Green, E. Hemingway, V. Hugo, G. Eiffel. Spacer
promenadą z pomnikiem Ch. Chaplina. Przejazd do Montreux, miejsca wypoczynku gwiazd
filmowych, artystów i biznesmenów. Zwiedzanie średniowiecznego zamku – twierdzy Chillon i
przejazd wzdłuż jeziora przez Francję do Genewy. Zwiedzanie starówki z katedrą św. Piotra i parku z
Promenadą des Bastions. Spacer nabrzeżem Jeziora Genewskiego z fontanną Jet d Eau – najwyższym
słupem wody na świecie i po ogrodzie angielskim z zegarem kwiatowym. Obiadokolacja
(fakultatywnie), zakwaterowanie i nocleg w okolicy Chamonix.
DZIEŃ 5:
Po śniadaniu przejazd do Chamonix, stolicy Alp Francuskich. Wjazd najdłuższą na świecie kolejką
linową na Aguile du Midi (wysokość 3842 m), iglicę skalną w masywie Mont Blanc. Dla osób nie
zainteresowanych wycieczką wysokogórską, czas wolny w Chamonix.Przejazd na obiadokolację
(fakultatywnie) i nocleg w okolicy Norymbergii.
DZIEŃ 6:
Śniadanie, przyjazd do kraju, powrót do poszczególnych miejscowości.
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Program jest ramowy; kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
DOPŁATY:
Dopłata do pok. 1-osobowego: 620 zł
Dopłata do 4 obiadokolacji: 280 zł
CENA IMPREZY OBEJMUJE:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, dvd, barek, wc) lub małym autokarem (klimatyzacja, dvd)
- 5 noclegów w hotelach**/***, w pokojach 2-osobowych z łazienką
- 5 śniadań
- program turystyczny
- opiekę pilota
- ubezpieczenie NNW, KL, bagaż Signal Iduna
DODATKOWO PŁATNE:
- pakiet do realizacji programu: 80 CHF i 60 EUR (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów,
bilety komunikacji miejskiej, kolejka we Fribourgu i na Aguille du Midi w Chamonix, zestaw
słuchawkowy Tour Guide(, płatny obligatoryjnie pilotowi wycieczki.
Na jbliższe te rminy
Pobyt
6 dni
6 dni
6 dni
6 dni
6 dni

Data wyjazdu

Kod wycieczki

17.05.16 - 22.05.16
14.06.16 - 19.06.16
12.07.16 - 17.07.16
09.08.16 - 14.08.16
13.09.16 - 18.09.16

05-971-NS
06-949-NS
07-955-NS
08-948-NS
09-957-NS

Cena
1669.00 PLN
1669.00 PLN
1669.00 PLN
1669.00 PLN
1669.00 PLN

WAŻNE INFORMACJE:
1. Wycieczki będą realizowane w zależności od ilości uczestników w grupie: wygodnymi
autokarami lub wygodnymi busami.
2. Niektóre połączenia krajowe mogą być realizowane innymi środkami transportu niż autokar (bus,
samochód osobowy, autokar liniowy, Intercity). Trasy antenowe obsługiwane są bez pilota.
3. Wyjazd „antenkowy” za dopłatą z wybranego miasta organizowany przy minimum 6 os.
wsiadających. W przypadku braku wymaganego min. 6 osób organizator ma prawo anulować wyjazd z
danej miejscowości. Anulacja wyjazdu nie upoważnia do bezkosztowej rezygnacji z wycieczki. W
takim przypadku Uczestnik wycieczki wybiera wyjazd z innej miejscowości gwarantowanej.
4. Podczas przejazdów krajowych w ramach niektórych wycieczek możliwe są przesiadki.
5. Godziny i miejsca wsiadania mogą ulec zmianie, po wcześniejszym poinformowaniu Uczestnika
wycieczki.
6. Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów oraz ich rezerwacje, usługi lokalnych przewodników,
bilety komunikacji miejskiej, opłaty klimatyczne oraz koszty zestawu słuchawkowego Tour-Guide nie
są ujęte w cenie imprezy. Informacje o orientacyjnych kosztach podane są przy opisach
poszczególnych wycieczek. Koszt pakietu dotyczący realizacji programu jest kalkulowany przy grupie
min. 40 osób. Przy mniejszej ilości uczestników koszt pakietu zostanie przeliczony na odpowiednią
ilości osób w grupie.
7. Zestawy słuchawkowe Tour-Guide będą zapewnione dla grup powyżej 30 osób.
8. Osoby podróżujące samotnie, które nie chcą dopłacać do pokoju 1–osobowego, będą
dokwaterowane do innej osoby tej samej płci w pokoju 2–osobowym. W przypadku braku drugiej
osoby na dokwaterowanie Uczestnik wycieczki będzie zobligowany do zapłaty połowy stawki dopłaty
do pokoju 1 – osobowego.
9. Kolejność zapisów na wycieczkę decyduje o zajmowaniu miejsc w autokarze/busie.
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