Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54
e–mail: barbara@medianet.pl
www.barbara-travel.eu

WYCIECZKA OBJAZDOWA PO SZWAJCARII,
TERMIN: 30.07 - 07.08.2022r. (9 DNI).

CENA: 3.600 zł
Cena obejmuje następujące świadczenia.
1. 8 noclegów w hotelach 2 i 3 gwiazdkowych, pokoje 2 osobowe z łazienkami, śniadania i kolacje.
2. przejazd autokarem z klimatyzacją.
3. ubezpieczenie koszty leczenia do 10Tys. Euro, nieszczęśliwe wypadki 2 tys. Euro, bagaż 200.
4. pilota , tłumacza BUT BARBARA.
Cena nie obejmuje:
1. biletów wstępu do zwiedzanych obiektów około 180 CHF.
2. napoi do kolacji.
3. ubezpieczenia od chorób przewlekłych.
4. kosztów ubezpieczenia od rezygnacji z wyjazdu w wysokości 2,8 ceny wycieczki.

P r o g r a m w y c i e c z k i:
30.07.2022 r. (sobota).
Godz. 7.00 – zbiórka na ul. Bonifraterskiej przed głównym wejściem na Stadion Polonii,
Wyjazd z Warszawy do Czech. Kolacja i nocleg.
31.07.2022 r.(niedziela).
Godz. 7.00 – śniadanie. Przejazd przez NIEMCY do SZWAJCARII.
Godz. 14.00 – spacer po ST.GALLEN które słynie z domów z pięknymi wykuszami. Wstęp do kolegiaty
z 1755 r. Spacer po APPENZELL miasteczku z tradycyjnymi starymi domami malowanymi na jasne
kolory i bujną zielenią. Godzinny spacer po centrum ZURICHU z pilotem. Kolacja i nocleg.
01.08.2022 r. (poniedziałek)
Godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie.
Godz. 8.15 – wyjazd do ALPNACHSTAT i wjazd na szczyt PILATUS KULM 2.132 m., najbardziej
stromą zębatą kolejką świata. Ze szczytu piękny widok na ALPY i Jezioro Czterech
Kantonów.
Godz. 11.30 – zjazd do KRIENS kolejką linową i gondolami.
Godz. 13.00 – zwiedzanie z przewodnikiem miejscowym LUCERNY. Stare Miasto, Ratusz, Kościół
Jezuitów, Most Kapliczny ozdobiony malowidłami na trójkątnych deskach. Malowidła
przedstawiają historię powstania miasta. Nocleg i kolacja.
02.08.2022 r. (wtorek).
Godz. 7.00 – śniadanie. Przejazd Do GENEWY; zwiedzanie miasta: spacer po starówce, Mur
Reformatorów, Pomnik Hrabiego BRUNSVICKA. Przejazd przez terytorium FRANCJI
do YVOIR . Spacer po malowniczym francuskim miasteczku. Kolacja i nocleg.
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03.08.2022 r. (środa).
Godz. 7.30 – śniadanie.
Godz.8.30 – wyjazd do serowarni. Zwiedzanie Spółdzielni serowarskiej i degustacja serów.
Przejazd do GRUYERE, spacer po mieście. Dla chętnych wstęp do zamku za dodatkową opłatą około
10CH.
Godz. 13.00 – przejazd do BERNA stolicy Szwajcarii. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym ze
Starówką wpisaną na listę dziedzictwa kulturowego UNESCO z charakterystycznymi
fontannami i domami z XVII i XVIII w. Kolacja i nocleg.
04.08.2022r. (czwartek).
Godz. 7.30 – 8.30 śniadanie.
Godz. 9.00 – wyjazd do BOUVERET. 2 godzinny rejs statkiem z BOUVERET do LOZANNY.
Podziwianie z pokładu statku ZAMKU CHILLION, VEVEY, MONTREAUX.
Zwiedzanie LOZANNY z pilotem: UNIWERSYTET, KATEDRA, PLAC SPRAWIEDLIWOŚCI ze
słynną fontanną. Kolacja i nocleg.
05.08.2022 r. (piątek) .
Godz. 7.15 – 8.00 śniadanie.
Godz. 8.15- wyjazd do NEUHAUSEN. Zwiedzanie ZAMKU LAUFEN i WODOSPADU RHEINFALL,
zwanego „szwajcarską Niagarą”. Spacer po przepięknym miasteczku STEIN AM RHEIN.
Kolacja i nocleg w okolicach MONACHIUM.
06.08.2022 r. (sobota).
Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie. Zwiedzanie MONACHIUM stolicy BAWARII. Kolacja i nocleg w
CZECHACH.
07.08.2022 r. (niedziela).
Godz. 7.30 – 8.15 – śniadanie bufet.
Godz. 8.30 – wyjazd do POLSKI. Na terenie POLSKI obiad na koszt uczestników.
Przyjazd do WARSZAWY około godz. 20.00. Zakończenie wycieczki.
- Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki i wybór miejsca w autokarze.
- W autokarze obowiązuje całkowity zakaz palenia, postoje na papierosa i toaletę co 3 godziny.
- Wycieczkę organizujemy przy minimum 25 osobach.
- Organizator zastrzega sobie zmianę kolejności zwiedzania.
ZAPRASZAMY!!!!!

