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26/27.04 - 04.05.201926/27.04 - 04.05.2019

PROGRAM:

1 DZIEŃ 26/27.04
Wyjazd  z  Krosna  o  godz.  23:00  z  przystanku  naprzeciwko  „Starego
Cmentarza”,  ul.  Krakowska.  Przejazd  przez Polskę ,  Niemcy, przyjazd do
Schönau  im  Schwarzwald  (okolice  granicy  niemiecko  szwajcarskiej),
obiadokolacja, nocleg.

2 DZIEŃ 28.04
Śniadanie.  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,  następnie  rejs
statkiem po Renie do Szafuzy wśród winnic i historycznych miasteczek, krótki
spacer  po  zabytkowej  części  Szafuzy  (Schaffhausen),  miasta  słynącego
z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi, przejazd autokarem
do Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie wodospad Rheinfall,
panorama  23-metrowej  kaskady  z  zamku  Laufen,  przeprawa  przez  rzekę
u podnóża wodospadu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 DZIEŃ 29.04
Śniadanie,  wyjazd  na  zwiedzanie  Zurychu,  największego  miasta  Szwajcarii,
spacer  ulicą  Bahnhofstrasse,  pod  którą  znajdują  się  największe  bankowe
skarbce, taras widokowy Lindenhof - dawny posterunek rzymski, kościół św.
Piotra  z  największą  tarczą  zegarową  w  Europie,  kościół  Fraumünster
z witrażami autorstwa Marca Chagalla oraz Großmünster - świątynia, w której
kazania głosił Ulrich Zwingli, „ojciec” szwajcarskiej reformacji, czas wolny,
następnie  przejazd  do  Lucerny  i spacer  po  lucerneńskiej  starówce:  m.in.
średniowieczne,  drewniane  mosty  -  Kapellbrücke  (Most  Kapliczny)
i Spreuerbrücke  (Most  Młyński),  fragmenty  dawnych  murów  miejskich,
urokliwe place starego miasta, pomnik śpiącego Lwa, czas wolny, powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

4 DZIEŃ 30.04
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, czas wolny, po południu zwiedzanie Lozanny - miasta olimpijskiego, spacer po starówce,
w trakcie którego zobaczymy m.in. katedrę gotycką, stare miasto, Fontannę Sprawiedliwości, ratusz.
Spacer  po  dzielnicy  Ouchy  położonej  tuż  nad  brzegiem  Jeziora  Genewskiego  i  zwiedzanie  Parku



Olimpijskiego,  czas  wolny,  zakwaterowanie  w hotelu  w  okolicy  Genewy  (po  stronie  francuskiej),
obiadokolacja, nocleg; 

5 DZIEŃ 01.05
Śniadanie,  całodniowa  wycieczka  dookoła  Jeziora  Genewskiego,  w  trakcie
której  zwiedzimy  najpiękniejsze  miejsca  malowniczo  położone  nad  samym
jeziorem – zamek Chateau de Chillon - zwiedzenie średniowiecznych wnętrz
jednego  z najliczniej  odwiedzanych  zamków  w Szwajcarii,  z  którego  okien
ukazują  się  alpejskie  szczyty  odbijające  się  w lazurowej  tafli  jeziora,
zwiedzanie Montreux – miasteczka uważanego za najstarszy kurort w Europie,
spacer  promenadą,  którą chętnie przechadzali  się znani tego świata na czele
z Cesarzową  Elżbietą  (Sissi)  czy  Freddiem  Mercury,  przejazd  drogą  widokową  do  miejscowości
uzdrowiskowej Evian położonej na francuskim brzegu Jeziora Genewskiego,
spacer po miasteczku, które zyskało światową sławę dzięki znanej na całym
świecie wodzie mineralnej Evian, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg;

6 DZIEŃ 02.05
Śniadanie, całodniowy pobyt w Genewie – światowym mieście położonym na
zachodnim brzegu Jeziora Genewskiego, spacer  promenadą nad jeziorem do
największej  fontanny  na  świecie  Jet  d’Eau,  bijącej  na  wysokość  aż  140m,
zwiedzanie licznych zabytków starówki genewskiej, m.in. ascetyczna Katedra
Św.  Piotra,  Audytorium  Kalwina,  ratusz,  w  którym  podpisano  wiele
międzynarodowych  umów  i  porozumień,  Teatr  Narodowy,  jeden  z
największych  na  świecie  pomników  –  liczący  100m  długości  Monument
Reformatorów, czas wolny na starówce i nad Jeziorem Genewskim, następnie
przejazd na Plac Narodów – miejsce będące siedzibą światowych organizacji
takich  jak  ONZ,  Międzynarodowa Organizacja  Czerwonego Krzyża,  Światowa Organizacja  Handlu
i wiele innych, spacer koło Pałacu Narodów, przed którym powiewają kolorowe flagi ponad 190 krajów
należących  do  Organizacji  Narodów  Zjednoczonych,  w godzinach  popołudniowych  pożegnanie
z Genewą i przejazd do Schönau im Schwarzwald, obiadokolacja, nocleg.

7 DZIEŃ 03.05
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną do Polski w Zgorzelcu postój na obiadokolację. 

8 DZIEŃ 04.05
Przyjazd na miejsce zbiórki w godzinach rannych, zakończenie wycieczki.

CENA: 2200 zł / 2180 zł *    
* - członkowie PTTK, młodzież do 16 lat

Cena zawiera: przejazd autokarem, 6 śniadań, 6 noclegów w hotelach *** (pokoje 2 os. z łazienkami),
7  obiadokolacji,  usługa  pilota  /  przewodnika,  ubezpieczenie  Signal  Iduna  KL 10.000  euro  i  NNW
15.000 zł, TFG.

Płatne dodatkowo: bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, rejsu oraz innych opłat obligatoryjnych -
50 euro.

Wpłaty można dokonywać  na nasz numer konta bankowego
PODKARPACKI BANK SPÓŁDZIELCZY ODDZIAŁ W KROŚNIE   09 8642 1083 2002 8327 4846 0001


