Biuro KOTLA TRAVEL poleca:

Szwajcaria
w krainie urzekających widoków
wyjazd autokarem z Poznania lub Bydgoszczy

termin:

cena za osobę: 2 590 zł

2 – 8.08.2020
Cena obejmuje:
* przejazd autokarem o podwyższonym
standardzie (klimatyzacja, dvd, WC),
6 noclegów w hotelu**/***
(pokoje 2, 3-os. z łazienkami);
* 6 śniadań;
* 6 obiadokolacji;
* 1 obiad;
* opiekę doświadczonego pilota na całej trasie;
* ubezpieczenie NNW, KL;
* opłaty parkingowe.

program wycieczki poniżej

Program wycieczki:
Dzień 1
Wyjazd z Bydgoszczy - godz. 06.00.
Wyjazd z Poznania 8:30. Autokar czeka na pociąg ze Szczecina.
Przejazd przez Niemcy. Po drodze planowane są krótkie postoje.
Przyjazd do hotelu w Niemczech, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie w hotelu.
Przyjazd do Zurichu – zwiedzanie Fraumünster – XIII-wiecznego kościoła (z witrażami Marca Chagalla),
Bahnhofstrasse, katedra Grossmünster, kościół Św. Piotra (największy zegar w Europie), spacer
malowniczymi uliczkami z licznymi fontannami i urokliwymi kamieniczkami. Czas wolny.
Przejazd do Lucerny – zwiedzanie m.in.: słynnego Mostu Kaplicznego z XIV w., spacer po Starym Mieście,
czas wolny.
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 3
Śniadanie w hotelu.
Przejazd do Berna – zwiedzanie miasta. Spacer po starówce. Dom Alberta Einsteina, katedra, wieża
zegarowa.
Przejazd do Fryburga – spacer po średniowiecznej starówce z katedrą św. Mikołaja z witrażami Józefa
Mehoffera.
Przejazd do hotelu w okolicach Genewy na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4
Śniadanie w hotelu.
Przejazd do Genewy. Zwiedzanie miasta – katedra Św. Piotra, najwyższa na świecie fontanna Jet d’Eau, Plac
de Bourg de Four. Promenada des Bastions. Jezioro Genewskie oraz park angielski z zegarem kwiatowym.
Przejazd do Montreux (miejsce wypoczynku gwiazd) – spacer po bulwarze nad Jeziorem Genewskim,
Place du Mardne z pomnikiem Freddiego Mercury. Zwiedzanie średniowiecznego zamku – twierdza
Chillon,
Przejazd do Thun – urokliwego miasteczka z zamkiem dominującym na wzgórzu, krótki spacer.
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5
Śniadanie w hotelu.
Przejazd do pięknej alpejskiej Doliny Lauterbrunnen słynącej z wielkiej ilości wodospadów.
Dla chętnych wyprawa do królestwa lodu i śniegu – wjazd kolejką jadącą we wnętrzu góry na
szczyt Jungfraujoch – "Top of Europe" z najwyżej położoną stacją kolejową w Europie. Podczas
krótkich postojów w czasie podróży przez okna skalne można podziwiać ścianę Eigeru i "Morze Lodowe". Z
wysokości 3571 m n.p.m. roztacza się zapierająca dech panorama na niezliczone górskie
szczyty wokół Eigeru, Mönch i Jungfrau oraz na największy alpejski lodowiec Aletsch. Na górze spacer
we wnętrzu lodowca.
Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.

Dzień 6
Śniadanie w hotelu.
Dla chętnych niezapomniana podróż pociągiem „Glacier Express”. Lodowcowy Ekspres wspina się
wzdłuż pionowych skał na Przełęcz Oberalp na wysokości 2033 m, przeciska się przez wąwóz Renu –
szwajcarski Grand Canyon. Siedząc w panoramicznych wagonach podziwiać będzie można piękno alpejskiego
krajobrazu w całej okazałości - łąki alpejskie, górskie potoki, doliny. (Kto nie chce jechać pociągiem - może
pojechać naszym autobusem do Chur).
Przejazd do Lichtensteinu - krótki postój w stolicy księstwa Vaduz.
Przejazd do hotelu w Bawarii (Niemcy) na obiadokolację i nocleg.
Dzień 7
Śniadanie w hotelu.
Przejazd przez Niemcy do Polski.
Po przekroczeniu granicy obiad.
Przejazd do Poznania / Bydgoszczy w godzinach wieczornych.

Cena nie obejmuje:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat klimatycznych, zestawu słuchawkowego tour-quide
i innych wydatków związanych z realizacją programu, należy przeznaczyć kwotę ok. 45 CHF;
napojów do obiadokolacji;
dla chętnych przejazd kolejką na Jungfraujoch – ok. 150 CHF (ok. 600 zł) –
deklaracje najpóźniej do 15.07.20;
dla chętnych przejazd kolejką "Glacier Express" – ok. 150 CHF (ok. 600 zł) –
deklaracje pisemne i wpłaty w biurze najpóźniej do 15.06.20.

Szczegóły i zapisy w biurze:
KOTLA TRAVEL
ul. Smolańska 3, ap. 110
70-026 Szczecin
tel. 91 482 70 92; 608 122 492
e-mail: biuro@kotlatravel.pl

