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Wycieczka objazdowa 8 dniowa - (Włochy, Szwajcaria, Francja) 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

  
 

RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1 
 
7:00 wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd tranzytem 
przez Czechy, Austrię i Niemcy do Włoch, zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 
 
Dzień 2 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd przez DOLOMITY ZACHODNIE i ALPY RETYCKIE do 
TIRANO. Przejazd pociągiem Kolei Retyckich „BERNINA EXPRESS”, trasą wpisaną na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO „od palm do lodowców”, przez PRZEŁĘCZ BERNINA (2.253 m n.p.m.) obok 
lodowców PIZ BERNINA (4.049 m n.p.m.) do najstarszego kurortu Szwajcarii ST. MORITZ. Zwiedzanie 
miasta, w tym m.in.: CENTRUM DORF, KRZYWA WIEŻA, spacer promenadą nad jeziorem. Powrót do Włoch 
przez CHIAVENNĘ, nad JEZIOREM COMO do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
 
 

TRASA PODSTAWOWA Żywiec, realizacja programu wycieczki - Włochy, Szwajcaria, Francja, Żywiec. 
UWAGA! Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  
Możliwość wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro. 

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1999 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 6 noclegów w hotelach **/***(pokoje 2,3 os. z 
łazienkami)  
- wyżywienie: 5 śniadań, 5 obiadokolacji w hotelach (napoje do 
obiadokolacji płatne we własnym zakresie) 
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki / przewodnika  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (600 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 180 EUR 
+ ok. 10 EUR miejscowy przewodnik. Warto mieć przy sobie drobne € na 
toaletę, kawę czy obiad na Słowacji.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł 
/ os. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów. 



WŁOCHY, SZWAJCARIA, FRANCJA „Alpy Zachodnie” 

BBIIUURROO  PPOODDRRÓÓŻŻYY  BBEESSKKIIDDYY  TTRRAAVVEELL 
UUll..  JJaannaa  IIIIII  SSoobbiieesskkiieeggoo  77,,  3344--330000  ŻŻYYWWIIEECC 

NNIIPP::  55553322330066334400            RREEGGOONN::  224400774455114455  

TTeell//ffaaxx  ++4488  3333  44775599665522  ||  MMoobbiillee  ++4488  660066  778866  221133  

ee--mmaaiill::  rreezzeerrwwaaccjjee@@bbeesskkiiddyyttrraavveell..ccoomm..ppll   
www.beskidytravel.com.pl     www.zbojnickie.pl 

 
 

 
Dzień 3 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do szwajcarskiego kantonu TICINO, miasta LUGANO. Wyjazd 
kolejką na szczyt SAN SALVATORE, panorama miasta i jeziora Lugano. Przejazd XIX wieczną kolejką miejską 
do centrum, zwiedzanie starówki oraz kościoła Matki Boskiej od Aniołów z freskami ucznia Leonardo da Vinci. 
Spacer promenadą nad jeziorem do PARKU CIANI, czas wolny. Przejazd do DOLINY VERZASCA zwiedzanie 
miasteczka „na końcu świata” SONOGNO, „starożytnego” mostu oraz TAMY JAMESA BONDA. Wyjazd do 
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg. 
 
Dzień 4 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd wzdłuż JEZIORA MAGGIORE do miasta STRESA, rejs 
motorówkami na wyspy: ISOLA BELLA i ISOLA PESCATORI. Zwiedzanie barokowego PAŁACU 
BOROMEUSZY z „muszlowymi grotami” oraz „wiszących ogrodów Babilonu”, czas wolny na Isola Pescatorii. 
Przejazd w kierunku DOLINY AOSTA pod najsłynniejszy szczyt ALP MATTERHORN (4.478 m n.p.m.) - piesza 
wycieczka pod zbocze góry. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 5 
 
Śniadanie, przejazd do najstarszego i największego Parku Narodowego Włoch GRAN PARADISO. Dojazd do 
miejscowości LILLAZ, skąd przejście wzdłuż 3-stopniowych wodospadów. Po powrocie przejazd do 
miasta COGNE, czas wolny. Przejście w kierunku najwyższego szczytu Alp Graickich GRAN PARADISO (4061 m 
n.p.m.) Po powrocie przejazd do stolicy regionu AOSTY, zwiedzanie m.in.: BRAMA PRETORIAN, KOLEGIATA 
ORSO, ŁUK CESARZA AUGUSTA (I w n.e.), czas wolny. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
Dzień 6 
 
Śniadanie, przejazd tunelem Mont Blanc do stolicy Alp Francuskich CHAMONIX, zwiedzanie kurortu, 
czas wolny. Wyjazd kolejką linową na szczyt AIGUILLE DU MIDI (3.842 m n.p.m.) panorama 360º. Wyjazd 
windą na taras z widokiem na masyw MONT BLANC (4.810 m n.p.m.) oraz do SZKLANEJ KABINY. Przejazd 
kolejką PANORAMICZNĄ (w przypadku nieczynnej kolejki zaproponowany będzie wyjazd podobnie 
atrakcyjny) nad Białą Doliną i lodowcem MER DE GLAS na szczyt HELLBRONNER (3.462 m n.p.m). Przejazd 
najnowocześniejszą kolejką świata SKAY WAY do włoskiego kurortu COURMAYEUR, czas wolny. Powrót do 
hotelu, kolacja, nocleg. 
 
Dzień 7 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd w godz. dopołudniowych, przejazd przez Szwajcarię, zwiedzanie 
średniowiecznego miasta MURTEN, czas wolny. 
 
Dzień 8  
 
Przejazd przez Niemcy i Czechy. Powrót do Żywca w godzinach dopołudniowych.  
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! Zaleca się 

strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, peleryna, 
plecak itp.). 

 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 

dowód osobisty bądź paszport.  

 
Kod oferty: TCZ/02/2017 


