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Wycieczka objazdowa 6 dniowa (Szwajcaria) 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 
 
Dzień 1 
 
7:00 - wyjazd z miejsca zbiórki – Żywiec, parking obok Hipermarketu TESCO ul. Legionów. Przejazd 
tranzytem przez Czechy, zakwaterowanie w hotelu na terenie  Austrii lub Niemiec, nocleg. 
 
Dzień 2 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Przejazd wzdłuż JEZIORA BODEŃSKIEGO do STEIN  
NAD RENEM – zwiedzanie STAREGO MIASTA, czas wolny. Następnie WODOSPAD NA RENIE – 
największy w Europie. Przejazd do ZURYCHU – spacer „najdroższą” ulicą świata. Wyjazd w kierunku  
LUCERNY - zwiedzanie miasta m.in.: RATUSZ, BASZTY MIEJSKIE oraz słynne MOSTY, czas wolny. 
Nocleg w hotelu w okolicy Lucerny. 
 
 
 
 
 

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

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1650 zł/os. 

Oferta zawiera: -transport komfortowym autokarem (klimatyzacja, video, barek, WC) 
- zakwaterowanie: 4 noclegi w hotelach **/*** (pok. 2, 3 os. z 
łazienkami) 
- wyżywienie: 4 śniadania,  
- opieka licencjonowanego pilota podczas całej wycieczki  
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup) 
- ubezpieczenie w Axa (KL + NNW + bagaż) 
Opcje: Dopłata do pokoju 1 osobowego (530 zł) 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 150 
CHF + 10 € przewodnicy lokalni. Obiadokolacja w Szwajcarii  od 20 CHF. 
Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę. 
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 
10zł / os. 
Biuro nie ponosi odpowiedzialności za zmiany cen biletów.  
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Dzień 3 
 
Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Wyjazd do miejscowości BERNO, spacer po mieście  m.in.: 
KATEDRA, WIEŻA ZEGAROWA, DOM ALBERTA EINSTEINA. Następnie wyjazd do FRYBURGA,  
zwiedzanie miasta m.in.: KATEDRA ŚW. MIKOŁAJA ze słynnymi witrażami Mehoffera, RATUSZ oraz 
słynne mosty, czas wolny. Przejazd do BROC, gdzie znajduje się słynna FABRYKA CZEKOLADY Maison 
Cailler. Wizyta w fabryce – poznanie historii czekolady, procesu produkcji, degustacja. Następnie przejazd 
do GRUYERES – znanego ośrodka serowarstwa. Wizyta w wytwórni serów z możliwością zakupu, 
zwiedzanie uroczego miasteczka. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 
 
Dzień 4 
 
Śniadanie, wyjazd na tzw. „RIWIERĘ SZWAJCARSKĄ”. Spacer po MONTREUX, zwiedzanie  
najsłynniejszego w Szwajcarii ZAMKU CHILLON. Przejazd do LOZANNY. Spacer po mieście,  
zwiedzanie m.in.: najpiękniejsza w Szwajcarii gotycka katedra, ratusz oraz fontanna sprawiedliwości, czas 
wolny. Przejazd malowniczą trasą wzdłuż JEZIORA GENEWSKIEGO do GENEWY.  W drodze wizyta w 
winnicy połączona z degustacją win szwajcarskich. Następnie, zwiedzanie miasta  m.in.: ZEGAR 
KWIATOWY, POMNIK REFORMACJI, STARÓWKA oraz KATEDRA ŚW. PIOTRA.  Powrót do hotelu, 
nocleg. 
 
Dzień 5 
 
Śniadanie, przejazd do LAUTERBRUNNEN. Wyjazd KOLEJKĄ ZĘBATĄ na JUNGFRAUJOCH (3.454 m 
n.p.m.) – panorama Alp ze słynnymi szczytami MÖNCH i EIGER oraz największego w Europie lodowca 
ALETSCH, czas wolny. Wyjazd w kierunku Polski. 
 
Dzień 6 
 
Powrót do Żywca w godzinach popołudniowych. 
 
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/39/2017 
 
 
 
 
 
 


