WŁOCHY – SZWAJCARIA-AUSTRIA
Klejnoty unoszące się na błękitnych wodach

DZIEŃ 1: Zbiórka uczestników według rozkładu jazdy. Przejazd przez
Czechy, Austrię i malowniczą PRZEŁĘCZ BRENNER do TRYDENTU.
Zwiedzanie - starego miasta z renesansowymi kamienicami pokrytymi
freskami, romańska katedra, zamek biskupów - książąt trydenckich
Buonconsiglio - gdzie odbywał się słynny sobór trydencki. Przejazd do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: Po śniadaniu przejazd nad JEZIORO MAGGIORE - jego
magiczną atmosferę podkreśla obfita roślinność - rododendrony, kamelie,
azalie i hortensje. Często mówi się, że u jego wybrzeży zamieszkało piękno.
Inspirację znajdowali tutaj Dickens, Flaubert, Byron i Stendhal. Zatrzymamy
się w STRESIE w kurorcie w stylu fin de siecle’u, pospacerujemy elegancką
promenadą nad jeziorem. Z portu w Stresie, popłyniemy na ISOLA BELLA
słynącą z cudownego ogrodu, najwspanialszego w krainie jezior oraz pałacu
hrabiego Carlo III Borromeo. Następnie przejazd nad JEZIORO ORTA
nazywane maleńkim klejnotem Piemontu. Od wieków stanowi inspirację dla
artystów. Zatrzymamy się w uroczym miasteczku ORTA SAN GIULIO
aby pospacerować wąskimi, romantycznymi uliczkami z balkonami z kutego
żelaza. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: Po śniadaniu przejazd autokarem do miejscowości
DOMODOSSOLA, skąd rozpoczyna się podróż kolejką przez DOLINĘ
CENTOVALLI nazywaną " DOLINĘ STU DOLIN " . Trasa wiedzie przez
malownicze doliny, wzdłuż głębokich przepaści i skalnych uskoków. Z okien
pociągu można podziwiać widoki i bogatą roślinność zmienną jak pory roku,
co czyni tę podróż różnorodną i fascynującą. Kolejka pokonuje około
80 widowiskowych mostów i 25 tuneli, malownicze doliny, przejeżdżą wzdłuż
głębokich przepaści i skalnych uskoków, prowadzi do Locarno w Szwajcarii.
Przyjazd do LOCARNO - najniżej położonego miasta Szwajcarii (około
205 m n.p.m.), w programie m.in.: spacer promenadą nad JEZIOREM
MAGGIORE, obejrzenie budynków sądów, gdzie w 1925 r. zostały
parafowane traktaty lokarneńskie, wjazd kolejką do Sanktuarium Madonna
del Sasso, położonego na wzgórzu nad miastem, skąd podziwiać będzie można
przepiękną panoramę miasta i jeziora. Czas wolny. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4: Po śniadaniu przejazd do Szwajcarii gdzie zwiedzimy
BELLINZONĘ - stolicę kantonu Ticino, uważaną za najbardziej włoskie
ze wszystkich miast Szwajcarii, słynącą z wpisanych na Listę UNESCO
średniowiecznych zamków: Castelgrande, Castello di Montebello i Castello
di Sasso Corbaro. Spacer uliczkami i zaułkami Starego Miasta - Piazza
Nosetto, Via del Teatro i Piazza del Governo w otoczeniu, których znajdują
się liczne, bogato zdobione kamienice, kamienne bramy, kute balkony i szyldy
z dawnych czasów. Następnie przejazd do DOLINY VARZASCA, przez którą
przepływa rzeka o tej samej nazwie i wpada do jeziora Maggiore. Na rzece
zbudowano zaporę o wysokości 220 metrów Dam Varzesca - tworząc w ten
sposób sztuczne jezioro, LAGO DI VOGORNO . Zaporę rozsławił skok
Jamesa Bonda w scenie otwierającej „Golden Eye” . Wizyta w malowniczej
wiosce SONOGNO położonej " na krańcu świata", z tradycyjną kamienną
zabudową. Najbardziej znaną budowlą w dolinie jest kamienny
średniowieczny Ponte dei Salti w LAVERTEZZO. Widok z niego
na kamienistą plażę, rzekę i miasteczko jest niezapominany. Na koniec
zajrzymy do LUGANO
położonego nad JEZIOREM LUGANO.
Spacer po kurorcie, zwanym słonecznym salonem Szwajcarii. Powrót
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 5: Po śniadaniu będzie przejazd trasą panoramiczną wzdłuż
malowniczego wybrzeża JEZIORA COMO - w pamięć zapadają obrazy
piękna, którego nie tknął czas. Postój w ślicznym miasteczku TREMEZZO
z okazałą promenadą i wieloma niezwykłymi willami . Następnie przeprawa
promowa do przecudownego o każdej porze roku BELLAGIO,
najpiękniejszego kurortu nad jeziorem Como, słynącego ze wspaniałych
rezydencji. To śliczne miasteczko może każdego natchnąć do zadumy.
Zwiedzanie ogrodów Villa Melzi, w jej wnętrzach gośćmi byli Stendhal i Liszt.
Kontynuowanie przejazdu wzdłuż wybrzeża do pięknej wioski VARENNA z malowniczymi stromymi i wąskimi alejkami prowadzącymi do jeziora.
Nietrudno nie ulec urokowi tego miejsca. Po czasie wolnym przejazd
do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

DZIEŃ 6: Po śniadaniu przejazd do TIRANO i następnie podróż słynnym
pociągiem Kolei Retyckich Bernina Express, trasą wpisaną na Listę UNESCO.
Trasa prowadzi przez jedne z najpiękniejszych krajobrazów alpejskich. Pociąg
wspina się na ponad 2000 m n.p.m., od palm we włoskim Tirano
do ośnieżonych szczytów alpejskich w Szwajcarii. To zarazem jedna
z najbardziej stromych tras kolejowych na świecie, którą pociąg pokonuje bez
zębatek. Drogę urozmaica 196 mostów, 55 tuneli. Widoki zapierają dech,
nie sposób oderwać oczu. Pociąg wspina się na ponad 2000 m n.p.m., od palm
we włoskim Tirano do ośnieżonych szczytów alpejskich w Szwajcarii.
Po drodze Bernina Express pokonuje m.in. lodowiec Morteratsch, trzy jeziora
Lej Pitschen, Lej Nair i Lago Bianco, okrągły wiadukt Brusio, 65-metrowy
Landwasserviadukt - symbol Kolei Retyckich, czy mający ponad 5 kilometrów
długości Tunel Albula Przyjazd do ST. MORITZ - jednego z najsłynniejszych
kurortów narciarskich świata, dwukrotnego gospodarza igrzysk olimpijskich.
To prawdziwy klejnot, oaza luksusu i salon elit. To tu właśnie przed ponad
150 laty narodziła się moda na zimowy wypoczynek w szwajcarskich Alpach.
Po wolnym czasie, przejazd autokarem do CHUR stolicy Gryzonii. Spacer po
starym mieście należącym do jednego z najpiękniejszych i najlepiej
zachowanych w Szwajcarii: pałac biskupi, katedra pw. Wniebowzięcia
Najświętszej Marii Panny. Czas wolny. Przejazd do hotelu. Nocleg..
DZIEŃ 7: Po śniadaniu przejazd przez Salzkammergut - krainę "gór
i jezior", nazwanej przez Franciszka Józefa I "rajem na ziemi". Region
przyciąga turystów swoim niezaprzeczalnym urokiem, o którym
decyduje urozmaicona rzeźba terenu, malownicze jeziora alpejskie oraz
przepiękne miniaturowe miasteczka ze starą zabudową. Podróży wzdłuż
jeziora Wolfgangsee do uroczego pielgrzymkowego miasteczka
ST. WOLGANG założonego w 976 roku przez biskupa Ratyzbony. Spacer
malowniczymi uliczkami. Największą atrakcją jest tu gotycki kościół
pielgrzymkowy. Następna atrakcja to spacer po HALLSTATT - położonym
nad jeziorem Hallstättersee (wznoszące się na wysokość 3000 m pasmo
górskie Dachstein stanowi wspaniałe tło dla jeziora i miasteczka). To
przeurocze miasteczku wpisane na listę UNESCO - wbija się klinem między
góry a jezioro
i położone jest w sielskiej, pocztówkowej scenerii. Jest to
jedna z najstarszych osad w dziejach cywilizacji, wykopaliska archeologiczne
w pobliżu kopalni soli kamiennej datowane na ok. 750-400 lat przed
Chrystusem. Przyjazd do Polski w godzinach wieczornych.
Cena zawiera: przejazd komfortowym autokarem, 5 noclegów w hotelach,
pokoje 2-3 osobowe z łazienkami, 7 śniadań, 5 obiadokolacji, opiekę pilota,
ubezpieczenie KL, NW, bagażu, opłata na Turystyczny, Fundusz Gwarancyjny.
Cena nie obejmuje opłat za napoje do obiadokolacji, przewodników
lokalnych, opłat za wstępy, przejazdów kolejami, promami.

