
 

 

 
Termin: 4-10.06.2018 – do uzgodnienia 
 
Dzień: 1   
Wyjazd w godzinach rannych z umówionego miejsca. Nocny przejazd przez Czechy i Niemcy. 
Dzień: 2  
W godzinach porannych przyjazd do Szwajcarii do niezwykle urokliwej miejscowości Stein am Rhein, 
spacer zaułkami średniowiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii, 
czas wolny, następnie rejs statkiem wycieczkowym po Renie do Szafuzy, spacer po zabytkowej części 
Szafuzy, miasta słynącego z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi, przejazd do 
Neuhausen, gdzie znajduje się największy w Europie Wodospad Rheinfall nazywany „Europejską 
Niagarą”, panorama 23-metrowej kaskady z malowniczo położonego zamku Laufen. Przejazd na 
obiadokolację i nocleg. 
Dzień: 3  
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, czas wolny.  Następnie 
przejazd do najpiękniejszego szwajcarskiego miasta – Lucerny: spacer po starówce, zobaczymy 
średniowieczne drewniane mosty – Kapellbrücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), 
fragmenty dawnych murów miejskich, urokliwe place starego miasta, pomnik Umierającego Lwa - 
jeden z najbardziej znanych w Szwajcarii, czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg. 
Dzień: 4   
Śniadanie. Przejazd do Berna, do Barengraben – Niedźwiedzich Jam, spacer po stolicy Konfederacji 
Szwajcarskiej, zwiedzanie katedry, Ratusza, Zeitglockturm, Kornhaus-Platz (Spichlerz i fontanna 
Pożeraczy Dzieci), następnie przejazd przez region Gruyere w kierunku Jeziora Genewskiego i do 
miejscowości uzdrowiskowej Montreux – zwiedzanie Chateau de Chilion. Następnie przejazd wzdłuż 
Jeziora Genewskiego do Genewy (wizyta pod siedzibą ONZ i Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, 
spacer po mieście ze zwiedzaniem katedry, Ratusza, spacer wzdłuż jeziora do fontanny Jet d Eau oraz 
Zegara Kwiatowego. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 
Dzień 5:   
Śniadanie. Wyjazd w drogę powrotną.  Przejazd Szwajcarię i Niemcy do Polski. 
Dzień 6:   
Zakończenie wycieczki w godzinach rannych. 
 
 
 
 



 

 

CENA: 1970 dla 44 uczniów  
Cena zawiera: 

• przejazd komfortowy autokarem (WC, AC, DVD, barek), 

• 3 noclegi w hotelu**/***  w pokojach 3-4 osobowych z łazienkami w hotelu w Szwajcarii, 

• 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 

• opiekę pilota - przewodnika, 

• ubezpieczenie KL i NNW oraz od chorób przewlekłych, 

• wszystkie opłaty drogowe oraz parkingi. 
 
Cena nie zawiera:  ceny mogą ulec zmianie 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów:  
Rejs statkiem po Renie do Szafuzy – koszt: 20 CHF/os. 
Platforma widokowa z Zamku Laufen – koszt: (dzieci) 3,50 CHF/os.  grupa min. 20 osób  3 CHF/os. 
Taras widokowy Lindenhof – Zurych – koszt: 4 CHF/os. 

Montreux – zwiedzanie Chateau de Chilion – koszt: 5 CHF/os. 100 CHF/grupa x 2  (grupa max do 40 
osób 
nie ma przewodników w języku Polskim 

 
 zestawów słuchawkowych – KOSZT: 10 Euro/os. ,  

 
 

 
PROSZĘ ZAPISYWAĆ SIĘ U NAUCZYCIELI 

JĘZYKA NIEMIECKIEGO. 


