
BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

PENELOPA

SZWAJCARSKIE HITY
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)

1 DZIEŃ godz. 06:45 zbiórka na parkingu przy Muzeum Techniki w PKiN w WARSZAWIE – godz. 07:00
wyjazd, godz. 12:00 odjazd sprzed Dworca Głównego PKP we WROCŁAWIU, ul. Piłsudskiego;
kolacja i nocleg w hotelu w PILZNIE (Czechy)

2 DZIEŃ śniadanie, przejazd przez Niemcy do połoŜonego na przełomie Renu, w pobliŜu SZAFUZY,
malowniczego wodospadu Rheinfall uwaŜanego za jeden ze szwajcarskich cudów natury
i największy w Europie (23 m wysokości, 150 m szerokości); kolacja i nocleg w hotelu
w BERNIE

3 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do LAUTERBRUNNEN – wyprawa do królestwa lodu i śniegu – wjazd
kolejk ą jadącą we wnętrzu góry na  szczyt JUNGFRAUJOCH – „Top of Europe”  z najwy Ŝej
poło Ŝoną stacj ą kolejow ą w Europie. Podczas krótkich postojów w czasie podr óŜy,
przez okna skalne, mo Ŝna podziwia ć ścianę Eigeru i „morze lodowe”. Z wysoko ści
3571 m n.p.m. roztacza si ę zapieraj ąca dech panorama na niezliczone górskie szczyty
wokół Eigeru, Mönch i Jungfrau oraz na najwi ększy alpejski lodowiec Aletsch , powrót
do LAUTERBRUNNEN, przejazd do ZURICHU – zwiedzanie starego miasta, katedry
Grossmunster, kościoła Fraumunster ozdobionego witraŜami Chagalla, spacer po Banhofstrasse;
powrót na kolację i nocleg do hotelu w BERNIE

4 DZIEŃ śniadanie, zwiedzanie wpisanego na Listę UNESCO BERNA, w programie m.in.: katedra
św. Wincentego, Marktgasse – główna ulica miasta, wieŜa zegarowa, fosa z niedźwiedziami,
parlament, wyjazd do FRIBOURGA – zwiedzanie starego miasta i katedry ozdobionej
witraŜami Józefa Mehoffera, przejazd na Szwajcarską Riwierę – wizyta w VEVEY,
gdzie mieszkał i zmarł Henryk Sienkiewicz, spacer promenadą nad Jeziorem Genewskim
w MONTREUX – popularnej miejscowości wypoczynkowej, zwiedzanie XIII-wiecznej
fortecy Chateau de CHILLON, przejazd malowniczą drogą wzdłuŜ Jeziora Lemańskiego
po stronie francuskiej, przez dwa słynne uzdrowiska Evian-les-Bains i Thonon-les-Bains,
leŜące u podnóŜa Alp Sabaudzkich; kolacja i nocleg w hotelu w GAILLARD (Francja)

5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do GENEWY, w programie zwiedzania m.in.: katedra św. Piotra, ratusz,
Pomnik Reformacji, Pałac Narodów – siedziba ONZ, siedziba Czerwonego KrzyŜa i Czerwonego
PółksięŜyca, Jet d’ Eau – symbol miasta, jedna z najwyŜszych fontann na świecie, spacer
nad brzegiem Jeziora Lemańskiego, przejazd do LOZANNY, w programie zwiedzania
stare miasto i katedra – najwyŜsza budowla gotycka w Szwajcarii, przejazd do SION
– spacer po stolicy kantonu Valais połoŜonej w dolinie Rodanu, u podnóŜa Alp Berneńskich,
obejrzenie m.in.: wieŜy – pozostałości murów z XIII w., ufortyfikowanego zamku Valere
z XII-XV w. z kościołem romańsko-gotyckim, późnogotyckiej katedry Notre Dame z wieŜą
romańską; kolacja i nocleg w hotelu w TASCH

6 DZIEŃ śniadanie, przejazd pociągiem z TASCH do ZERMATT, skąd rozpocznie się niezapomniana
7,5-godzinna podró Ŝ poci ągiem „Glacier Express” do ST MORITZ. Trasa wiedzie spod
Matterhorn pod szczyt Piz Bernina, przez 291 mostów , 91 tuneli i 7 dolin. Lodowcowy
Ekspres wspina si ę wzdłu Ŝ pionowych skał na Przeł ęcz Oberalp na wysoko ści 2033 m n.p.m.,
przeciska si ę przez wąwóz Renu – szwajcarski Grand Canyon,  jedzie jedn ą z najbardziej
malowniczych na świecie tras kolejowych z Chur do St Moritz. Siedz ąc w panoramicznych
wagonach podziwia ć będzie mo Ŝna pi ękno szwajcarskiego, alpejskiego krajobrazu
w całej okazało ści – dziewicze lasy górskie, soczyste ł ąki alpejskie, górskie potoki
i doliny , spacer po ST MORITZ – ekskluzywnym kurorcie narciarskim; kolacja i nocleg
w hotelu w BIVIO
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7 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do BELLINZONY – stolicy kantonu Ticino, uwaŜanej za najbardziej
włoskie ze wszystkich miast Szwajcarii, słynącej z wpisanych na Listę UNESCO średniowiecznych
zamków: Castelgrande, Castello di Montebello i Castello di Sasso Corbaro, w programie
m.in.: zwiedzanie Castelgrande – najstarszego i najpotęŜniejszego z zamków, spacer
uliczkami i zaułkami starego miasta – Piazza Nosetto, Via del Teatro i Piazza del Governo,
w otoczeniu których znajdują się liczne, bogato zdobione kamienice, kamienne bramy,
kute balkony i szyldy z dawnych czasów, obejrzenie budynku Teatru Sociale zainspirowanego
mediolańską La Scalą, przejazd do LOCARNO – najniŜej połoŜonego miasta Szwajcarii
(ok. 205 m n.p.m.), w programie m.in.: spacer promenadą nad Jeziorem Maggiore,
obejrzenie budynków sądów, gdzie w 1925 r. zostały parafowane traktaty lokarneńskie,
wjazd kolejką do połoŜonego na wzgórzu nad miastem Sanktuarium Madonna del Sasso,
skąd podziwiać moŜna przepiękną panoramę miasta i jeziora; kolacja i nocleg w hotelu
w BRIONE SOPRA MINUSIO k/LOCARNO

8 DZIEŃ śniadanie, podró Ŝ z włoskoj ęzycznego kantonu Ticino do niemieckoj ęzycznej Centralnej
Szwajcarii , w programie przejazd autokarem spektakularn ą tras ą Gottharda  i rejs
po Jeziorze Czterech Kantonów, z Fluelen do Lucerny , nostalgicznym parowcem
Wilhelm Tell Express , zwiedzanie LUCERNY – miasta nieustających festiwali, w programie
m.in.: stare miasto, którego wąskie uliczki mienią się od róŜnokolorowych malowideł
i rzeźb, kościół Jezuitów, katedra i ratusz, spacer brzegiem Jeziora Czterech Kantonów,
Pomnik Lwa; kolacja i nocleg w hotelu w SEELISBERG nad Jeziorem Urner

9 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do EINSIEDELN zwanego szwajcarską Częstochową – zwiedzanie
Sanktuarium Czarnej Madonny, najwaŜniejszego sanktuarium maryjnego w Szwajcarii,
postój w RAPPERSWIL nad Jeziorem Zurychskim – zwiedzanie Muzeum Narodowego
Polskiego, załoŜonego w 1870 r. mieszczącego się w górującym nad miastem XIII-wiecznym
zamku, przejazd do Liechtensteinu – jednego z najmniejszych państw Europy (160 km²),
panoramiczne zwiedzanie Księstwa i spacer po VADUZ, którego historia sięga XII w.,
połoŜonego w dolinie górnego Renu u podnóŜa Alp Retyckich, siedziby rodziny ksiąŜęcej
i organów władzy państwowej; kolacja i nocleg w hotelu w BUCHS

10 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do średniowiecznego ST. GALLEN – jednego z najładniejszych miast
Szwajcarii, zwiedzanie barokowej kolegiaty i jednej z najstarszych i najbogatszych
bibliotek na świecie (Lista UNESCO), mieszczącej się w rokokowej sali uwaŜanej za najpiękniejszą
w Szwajcarii, spacer uliczkami starego miasta, obejrzenie charakterystycznych kamienic
z kolorowymi wykuszami z XVI-XVIII w., przejazd przez Niemcy; kolacja i nocleg
w hotelu w PILZNIE (Czechy)

11 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do Polski, planowany przyjazd do WROCŁAWIA ok. godz. 15:00
(Dworzec Główny PKP), do WARSZAWY ok. godz. 20:00 – zakończenie imprezy na parkingu
przy Muzeum Techniki w PKiN

CENA: 6.650 zł
obejmuje: przejazd autokarem (klimatyzacja, barek, video, toaleta), opłaty drogowe, 10 noclegów

w hotelach 3 i 4* (pokoje 2-os. z łazienkami), 10 śniadań, 10 kolacji, wjazd na Jungfraujoch,
przejazd pociągiem widokowym Glacier Express (2 klasa z miejscówką i posiłek „danie dnia”),
rejs parowcem Wilhelm Tell Express, bilet kolejowy z Tasch do Zermatt (2 klasa), bilet
wstępu do Zamku Chillon, 2-godzinne zwiedzanie z przewodnikami Zurichu, Berna, Genewy,
Zamku Chillon, Lozanny, Bellinzony, Lucerny i Vaduz, opiekę pilota, ubezpieczenie AXA
Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe i nowotworowe obligo dla
kaŜdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy 5 000 euro, bagaŜ
do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1.400 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 40 franków szwajcarskich – bilety wstępu do obiektów i wodospadu Rheinfall oraz wjazd

do Sanktuarium Madonna del Sasso w Locarno
● napoje do kolacji

TERMIN: 10.08 – 20.08.2017


