Pod dachem Europy - Mont Blanc

Trasa: Stein am Rhein - Neuhausen - Berno - La Gruyere - Chamonix – Mont – Blanc Zermatt

Podróż autokarem

Dzień 1: Stein am Rhein, Neuhausen
wyjazd z Polski; nocny przejazd przez Niemcy
do Szwajcarii
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
rejs statkiem po Renie (wstęp) do Szafuzy
wśród winnic i historycznych miasteczek fakultatywnie
spacer po zabytkowej części Szafuzy
(Schaffhausen), miasta słynącego z
charakterystycznych kamienic z oknami
wykuszowymi
wodospad Rheinfall (wstęp) panorama
23-metrowej kaskady z zamku Laufen,
przeprawa przez rzekę u podnóża wodospadu
przejazd do hotelu w okolicy Schaffhausen
zakwaterowanie
obiadokolacja
nocleg

Dzień 2: Berno, La Gruyere, Chamonix – Mont – Blanc
śniadanie
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
przejazd do La Gruyere, uroczego
średniowiecznego miasteczka na wzgórzu,
ojczyzny znanego na świecie pierwszego sera z
dziurami Gruyere
zwiedzanie fabryki czekolady Cailler of
Switzerland wraz z degustacją produktów
(wstęp)
obiadokolacja
nocleg w okolicach Chamonix – Mont -Blanc

Dzień 3: Chamonix – Mont - Blanc
śniadanie
Chamonix, stolicy Alp Francuskich. Wjazd
najdłuższą na świecie kolejką linową na Aguile
du Midi (wysokość 3842 m) – (wstęp), iglicę
skalną w masywie Mont Blanc
czas wolny w Chamonix
obiadokolacja
nocleg

Dzień 4: Zermatt
śniadanie
przejazd do Zermattu na terenie Szwajcarii z
widokiem na Matterhorn mekkę alpinistów W
Zermatt transport zapewniają dorożki albo
taksówki o napędzie elektrycznym.
Romantyczne uliczki tworzą tradycyjne
drewniane domki alpejskie ze sklepami,
restauracjami i luksusowymi hotelami,
zwiedzanie Muzeum Matterhornu (wstęp)
wyjazd w kierunku Polski , przejazd trasą
Goppenstein – Kandersteg, gdzie autokar
zostaje załadowany do specjalnego pociągu
transport odbywa się podziemnym tunelem
(wstęp)
nocny przejazd przez Szwajcarię , Niemcy i
Polskę
zakończenie wycieczki

Uwagi : Istnieje możliwość wynajęcia systemu słuchawkowego Tour Guide.
Powyższy program jest propozycją, którą można modyfikować.

Cena objemuje

Cena nie objemuje

3 noclegi w pokojach 2 i 3 osobowych
hotele 2,3*
3 śniadania, 3 obiadokolacje
obsługa przewodnicka i pilocka
ubezpieczenie NNW i KL, składka TFG
transport - autokar, dwóch kierowców,
DVD– cała trasa wycieczki, trasę
przejazdu ustala pilot

biletów wstępów – ok. 170 CHF/osoby
napoi do obiadokolacji
dopłat do pokoi 1 osobowych
dodatkowego wyżywienia
napiwków
wydatków osobistych
innych opcjonalnych usług

Ceny
40 - 44 uczestników

45 - 49 uczestników

50 + uczestników

2320 zł/os.

2220 zł/os.

2140 zł/os.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w
rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego oraz innych właściwych przepisów.
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