Biuro Podróży Euro Bus Wrocław
50-073 Wrocław ul. Św. Antoniego 28
tel./fax +48 / 71 344 13 00 tel. +48 / 71 341 76 05 e-mail: eurobus@euro-bus.wroc.pl

Szwajcaria - Szwajcarskie specjały (A)

Numer oferty: 379

Stein nad Renem - Szafuza - Zurych - Bazylea - Góra Pilatus- Jezioro Czterech Kantonów - Lucerna - Berno Murten- Jezioro Genewskie - Evianles Bains - Montreux - Lozanna - Zermatt- Matterhorn - Broc - Gruyeres
Program
1 dzień:
Wyjazd z Polski zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez Niemcy i Austrię. W trakcie przejazdu planowane są
krótkie postoje.
2 dzień:
W godzinach porannych 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 miasta, słynącego z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi. Przejazd
autokarem do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie wodospad Rheinfall. Rejs po rzece u
podnóża wodospadu, skąd zobaczymy panoramę 23-metrowej kaskady oraz zamku Laufen. Przejazd do hotelu
w okolicy Lucerny/Zurychu. Zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
3 dzień:
Po śniadaniu wyjazd na zwiedzanie Zurychu, największego miasta Szwajcarii. Spacer ulicą Bahnhofstrasse,pod
którą znajdują się największe bankowe skarbce. Zobaczymy taras widokowy Lindenhof - dawny posterunek
rzymski, kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami autorstwa
Marca Chagalla oraz Grossmünster - świątynię, w której kazania głosił Ulrich Zwingli - „ojciec” szwajcarskiej
reformacji. Czas wolny. W godzinach popołudniowych przejazd autokarem do Bazylei – miasta położonego w
trójkącie niemiecko-francusko-szwajcarskim. Spacerpo ulicach starego miasta, gdzie warte uwagi są m.in.
katedra Münster z XI wieku z krużgankami, taras Pfalz z panoramą Renu, ratusz z charakterystyczną czerwoną
fasadą, plac Fischmarkt i fontanna postmodernistycznego twórcy Tinguely’ego. Czas wolny, następnie przejazd
do hotelu, kolacja, nocleg.
4 dzień:
Po śniadaniu wycieczka na górę Pilatus (2.132 mn.p.m.). Wjazd na szczyt najbardziej stromą, zębatą koleją
świata, poruszającą się po stoku o nachyleniu do 48%. Ze szczytu podziwiać będziemy panoramę Alp i Jeziora
Czterech Kantonów. 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 oraz najbardziej znany w Szwajcarii pomnik „Umierającego Lwa”. Wizyta w Ogrodzie
Lodowcowym (Gletschergarten),w którym atrakcją są pomniki natury w postaci kotłów lodowcowych i głazów
narzutowych, a także labirynt luster Alhambra. Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg.
5 dzień:
Po śniadaniu przejazd autokarem do Berna. Malownicza trasa prowadzi m.in. wzdłuż jezior Brienzersee i
Thunersee. Spacer ulicami szwajcarskiej stolicy, której starówka wpisana jest na listę UNESCO: m.in.
Bärenpark– park zamieszkiwany 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 – olbrzyma pożerającego dzieci; wieża
zegarowa Zytglogge; gmach szwajcarskiego parlamentu. Czas wolny. Po południu przejazd do urokliwego
miasteczka Murten szczycącego się 800 - letnią historią i zabytkami sięgającymi czasów średniowiecza,
położonego jest nad jeziorem o tej samej nazwie, na granicy wpływów dwóch kultur – niemieckiej i francuskiej.
Krótki spacer po miejscowości, podczas którego ze szczytów historycznych murów warownych będziemy
podziwiać niepowtarzalną panoramę dachów starówki. Przejazd w okolice Jeziora Genewskiego,
zakwaterowanie w hotelu, kolacja, nocleg.
6 dzień:
Po śniadaniu spacer po popularnym kurorcie Ouchy, położonym tuż nad brzegiem Jeziora Genewskiego. W
godzinach południowych rejs statkiem po Jeziorze Genewskim do francuskiego miasteczka Evian-les--Bains. Z
pokładu statku można w pełnej okazałości podziwiać panoramę Riwiery Szwajcarskiej z jej najsłynniejszymi
kurortami, winnicami i alpejskimi szczytami. Krótki pobyt w miejscowości uzdrowiskowej Evian, która swą sławę
zawdzięcza rozlewni wód mineralnych, a następnie powrót statkiem do Lozanny. Przejazd przez słynący z
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tradycji uprawy winorośli region Lavaux w okolice Montreux do zamku Chateaude Chillon. Zwiedzenie
średniowiecznych wnętrz jednego z najliczniej odwiedzanych zamków w Szwajcarii, w którego oknach ukazują
się alpejskie szczyty odbijające się w tafli jeziora. Następnie przejazd do Lozanny. Spacer po centrum miasta:
m.in. katedra gotycka, stare miasto, Fontanna Sprawiedliwości i ratusz. Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja,
nocleg.
7 dzień:
Po śniadaniu wyjazd autokarem w stronę Zermatt, jednej z najsłynniejszych górskich miejscowości w Szwajcarii,
położonej u stóp legendarnego szczytu Matterhorn i w całości zamkniętej dla ruchu kołowego. Przyjazd do
Täsch, a następnie kontynuacja podróży pociągiem (przejazd na trasie Täsch - Zermattok. 15 min.). Spacer po
miejscowości Zermatt, gdzie można odwiedzić muzeum Matterhornu, prezentujące wystawę związaną z
historycznymi próbami zdobycia szczytu, a także eksponaty z życia codziennego mieszkańców. W trakcie
spaceru po miasteczku można także zajrzeć do dzielnicy Hinterdorf, w której zachowały się tradycyjne drewniane
stodoły oraz zakupić oryginalne szwajcarskie pamiątki. Dla chętnych wjazd kolejką linową na Klein Matterhorn
(3.883 mn.p.m.). Możliwość podziwiania zapierającej dech w piersiach panoramy Alp 360° oraz zejścia do
pałacu lodowego wykutego w lodowcu na głębokości 15 metrów. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu,
kolacja, nocleg.
8 dzień:
Po śniadaniu przejazd do Gruyeres, gdzie wytwarzany jest jeden z najbardziej znanych szwajcarskich serów.
Zwiedzenie pomieszczeń, w których odbywa się produkcja oraz degustacja sera Gruyeres. Następnie przejazd
autokarem do Broc. Spacer po tutejszej fabryce czekolady Cailler, należącej do słynnego koncernu Nestle. Ta
krótka i przyjemna lekcja historii zakończona zostanie słodkim poczęstunkiem. Po zwiedzaniu możliwość zakupu
słodkich pamiątek. Wczesnym popołudniem wyjazd w stronę Polski. Przejazd przez Austrię i Niemcy.
9 dzień:
Powrót do Polski we wczesnych godzinach porannych.
Program fakultatywny:
- Rejs po Jeziorze Genewskim - 40 CHF,
- Kolejka na Pilatus – ok. 70 CHF,
- Kolejka na Klein Matterhorn - ok. 110 CHF,
- Wąwóz rzeki Aare - ok. 9 CHF.
Świadczenia:
* Zakwaterowanie:6 noclegów w hotelach o standardzie**/***:3 noclegi w okolicy Lucerny/Zurychu, 3 noclegi w
okolicy Jeziora Genewskiego. Pokoje 2, 3osobowe z łazienkami.
* Wyżywienie:6 śniadań serwowanych, 6 kolacji.
* Transport:Autokar z klimatyzacją, toaletą, DVD,barkiem.
* Ubezpieczenie:SignalIduna S.A.
* Opieka pilota.
* Składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny.
Informacje praktyczne:
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą
grupę (np. za lokalnych przewodników)są dzielone na wszystkich uczestników. Pilot nieoprowadza po obiektach
muzealnych i centrach historycznych. Kolejność realizacji programu może ulec zmianie.
Obowiązkowo należy zabrać ważny dowód osobistydotyczy obywateli UE) lub paszport.
Przejazd: Wrocław - Stein nad Renem (ok. 930 km)- ok. 13 godz.
Trasa wycieczki liczona od granic Polski – ok. 3100 km.
W niektórych terminach ze względów technicznych i pogodowych możliwe ograniczenia w kursowaniu kolejek
górskich i statków. W celu korzystania z gniazdek elektrycznych należy zabrać ze sobą wtyczki przejściowe.
Cena nie obejmuje:
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- kosztów realizacji programu ponoszonych przezuczestnika podczas trwania imprezy: bilety wstępu do
zwiedzanych obiektów, opłaty lokalne, przewodnicy lokalni, Tour Guide. Koszt - ok. 120 CHF,
- programu fakultatywnego.
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Ilość dni

Cena

Uwagi

2020-06-06

2020-06-14

9

4317 zł promocja 2799 zł

2020-07-18

2020-07-26

9

4317 zł promocja 2799 zł

2020-08-15

2020-08-23

9

4317 zł promocja 2799 zł
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