SZWAJCARIA – FRANCJA – „U stóp skalistych gór”
* Chamonix - ciesz się wspaniałymi krajobrazami
* Zobacz rzekę Aarę z wąwozem pełnym tajemnic
* Podziwiaj panoramiczne widoki na Jezioro Genewskie
* Odważ się wsiąść do najbardziej stromej na świecie kolei zębatej
* Cofnij się w czasie i zobacz, gdzie mieszkał książę Sabaudzki
* Przejdź podziemnym szlakiem Podziemne wodospady Trümmelbach
* Poznaj piękne stare miasto w Lucernie, Bernie, Genewie
TRASA: Alzacki Szlak Winny - Colmar - Lucerna - Chamonix - Mont Blanc - Wąwóz Rzeki Aare - Interlaken - - Dolina
Lauterbrunnen - Wodospady Trummelbach - Harder Kulm - Montreux - Jezioro Genewskie - Zamek Chillon - Gruyeres Genewa - Berno - Zurych - Wodospady na Renie - Stein nad Renem
TERMINY:
01.05.2021 - 07.05.2021
10.07.2021 - 16.07.2021
18.09.2021 - 24.09.2021
CENA:
1790 zł
DZIEŃ 1: POLSKA – ALZACKI SZLAK WINA - COLMAR
Zbiórka uczestników. Odjazd autokaru według rozkładu jazdy. Przejazd Alzackim Szlakiem Winnym, wijącym się u podnóży
Wogezów. Po drodze będziemy mijać malownicze miasteczka z domami wzniesionymi z pruskiego muru, o pastelowych
barwach. Otaczają je winnice wspinające się na zbocza wzgórz, których szczytów strzegą ruiny zamczysk. Przejazd choćby
fragmentem szlaku pozwala poczuć prawdziwą atmosferę regionu. Zajrzymy do średniowiecznego COLMARU – Perły
na szlaku wina. Przyjeżdża się tu, aby smakować atmosferę tego malowniczego miasta. Pospacerujemy po starym mieście
i po malowniczych krętych uliczkach dzielnicy Petit Venice przecinanych kanałami. Przyjazd do hotelu, kolacja, nocleg.
DZIEŃ 2: LUCERNA - JEZIORO CZTERECH KANTONÓW - ZURYCH
Po śniadaniu zajrzymy do LUCERNY, miasta leżącego nad Jeziorem Czterech Kantonów, w którego krystalicznie czystej
wodzie odbijają się szczyty Pilatusa i Rigi. Spacer do symbolu miasta: Mostu Kaplicznego, następnie spacer starówką
do kościoła Franciszkanów i Mostu Plewnego do Museggmauer, pozostałości systemu fortyfikacyjnego. W trakcie naszego
zwiedzania zobaczymy najbardziej znany w Szwajcarii pomnik „Umierającego Lwa”. Dla chętnych rejs po JEZIORZE
CZTERECH KANTONÓW, podczas którego podziwiać będziemy otaczające nas góry. Następnie przejazd do ZURYCHU
- spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod którą znajdują się największe bankowe skarbce. Zobaczymy taras widokowy Lindenhof dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra z największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami
autorstwa Marca Chagalla oraz Grossmünster - świątynię, w której kazania głosił Ulrich Zwingli - „ojciec” szwajcarskiej
reformacji. Po czasie wolnym powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: BERNO - GRUYERES - MONTREUX - ZAMEK CHILLON - JEZIORO GENEWSKIE
Po śniadaniu przejazd do BERNA. Spacer ulicami szwajcarskiej stolicy, której starówka wpisana jest na listę UNESCO: m.in.
Bärenpark- park zamieszkiwany 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 - olbrzyma pożerającego dzieci, wieża zegarowa Zyttglogge, gmach
szwajcarskiego parlamentu. Następnie zatrzymamy się w malowniczym średniowiecznym miasteczku GRUYERES –
wabiącego turystów pięknymi XV-VVII wiecznymi domami, wyniosłym zamkiem oraz zapachem sera. Główna ulica jest
niezwykle fotogeniczna. Miasteczko otoczone jest zabytkowymi murami. przejazd do pełnego uroku miasta MONTREUX
położonego nad Jeziorem Genewskim. Po drodze zwiedzimy średniowieczny, malowniczo położony zamek obronny
CHILLON, który stał się kanwą poematu romantycznego lorda Byrona „Więzień Chillonu”. Zobaczymy wieże obronne,

drewniany most oraz podziemia. Spacer słynną "kwitnącą promenadą", przy której wznoszą się gmachy ekskluzywnych hoteli
oraz pomnik Freddiego Merkury, upamiętniający długoletnią działalność grupy Queen Queen w Montreux. Jadąc do hotelu
przejedziemy wzdłuż JEZIORA GENEWSKIEGO. Przyjazd do hotelu w okolicach Genewy. Nocleg.
DZIEŃ 4: CHAMONIX – MONT BLANC - GENEWA
Po śniadaniu przejazd do stolicy Alp Francuskich CHAMONIX, zwiedzanie kurortu, czas wolny. Z doliny widać pokryte
śniegiem, piękne i malownicze szczyty alpejskich gigantów oraz długi szereg iglic. Dla chętnych wjazd najdłuższą na świecie
kolejką linową (65 EUR) na AQUILLE DI MIDI (3842 m n.p.m.) - szczyt położony u podnóża Mont Blanc. Znajduje się tutaj
kilka tarasów widokowych, z których roztaczają się malownicze widoki na pobliskie szczyty i pasma górskie ( panorama 360°).
Warto wybrać się do szklanej kabiny na środkowym szczycie (3842 m n.p.m.) - pod stopami widać kilometrową przepaść,
a przed oczami rozpościera się Mont Blanc. Następnie zajrzymy do GENEWY - zwiedzanie rozpoczniemy od spaceru
po mieście, podczas którego zobaczymy: Ogród Angielski z zegarem kwiatowym, plac de Bourg de Four, promenadę des
Bastions z pomnikiem reformacji oraz symbol miasta - największą na świecie fontannę Jet d’Eau (słup wody wznoszący się na
wysokość 140 m). Przejazd do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 5: WĄWÓZ RZEKI AARE - WODOSPADY TRÜMMELBACH - HARDER KULM
Po śniadaniu przejazd w okolice MEIRINGEN do WĄWOZU RZEKI AARE, gdzie przez tysiąclecia woda wyżłobiła
głębokie wapiennych skałach. Fascynujący, ciasny wąwóz jest wynikiem przeciskania się rzeki Aare przez wapienne skały,
które tarasowały ujście z terenów GRIMSEL. Przez tysiąclecia woda stworzyła nowe korytarze, a dzisiejszy wąwóz Aare jest
najmłodszym z nich. Spacer wzdłuż wąwozu , po zawieszonej nad nim kładce. To jedno z magicznych i niezwykłych miejsc
w Szwajcarii. Następnie przejazd do INTERLAKEN a stąd koleją zębatą wyjazd na HARDER KULM, górujący nad miastem
szczyt z którego roztaczają się bajeczne widoki na miasto, jeziora i Alpy. Platforma znajduje się na wysokości 1322 m n.p.m.
Kładka Dwóch Jezior: (zawieszona w powietrzu platforma widokowa z częściowo przeszkloną podłogą) z widokiem na Eiger,
Mönch i Jungfrau oraz na jeziora Brienz i Thun. W stalowo-drewnianej konstrukcji umieszczono okienko, przez które można
również spojrzeć w dół... Kładka wychodzi 17 metrów w głąb doliny gwarantując niezapomniane widoki. Następnie spacer
wśród "Dudniących Wodospadów" TRÜMMELBACH, które ukryte są w skale, a nazywane dudniącymi, ze względu
na dźwięk roznoszący się dookoła. Uznane są one za największe podziemne wodospady Europy i leżą w dolinie
LAUTERBRUNNEN, nazwanej także Doliną 72 wodospadów. Powrót do hotelu, nocleg.
DZIEŃ 6: WODOSPADY NA RENIE - STEIN NAD RENEM
Po śniadaniu będzie wizyta przy WODOSPADACH RENU. Są to największe wodospady w Europie, próg ma szerokość
około 150 m, a spadek wody to około 23 m. Każdej sekundy przez wodospad przepływa około 600 m³ wody. Dla chętnych rejs
po rzece u podnóża wodospadu, skąd zobaczymy panoramę 23-metrowej kaskady oraz zamku Laufen. Później udamy się do
STEIN NAD RENEM - rozkosznego miasteczka z zachwycającą starówką, „wyjętego” wprost z epoki średniowiecza.
Pospacerujemy zaułkami średniowiecznej starówki uważnej za jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii. W trakcie naszego
spaceru dojdziemy m. in.: do Rathausplatz - jednego z najbardziej fotogenicznych placów w Szwajcarii. Wiele malowideł
na kamienicach przedstawia zwierzęta lub przedmioty, którym dane domy zawdzięczają swoją nazwę, (na przykład dom pod
Słońcem, Czerwonym Wołem, Białym Orłem). Czas wolny. Wyjazd w drogę powrotną do kraju.
DZIEŃ 7: POLSKA
W godzinach popołudniowych przyjazd na miejsca zbiórek.
Cena zawiera:
- przejazd autokarem (klimatyzacja, DVD, WC, barek),
- 4 noclegi w hotelu w okolicy Miluzy, pokoje 2 osobowe z łazienkami,
-1 nocleg w hotelu pod Genewą, pokoje 2 osobowe z łazienkami
- 5 śniadań,
- 5 obiadokolacji w restauracjach, napoje dodatkowo płatne
- opiekę pilota
- ubezpieczenie KL, NW, bagażu.
Cena nie zawiera: opłat za wstępy do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych, degustacji win, serów, zestawu
Tour Guides (słuchawek).
Dodatkowe informacje:
• Osoby podróżujące samotnie mają do wyboru jedną z dwóch opcji - w cenie podstawowej dokwaterowanie do pokoju
2 osobowego z uczestnikami tej samej płci lub dopłatę do pokoju 1-osobowego - w wysokości 580 zł - taką opcję należy
zaznaczyć w formularzu rezerwacyjnym (ograniczona liczba pokoi jednoosobowych).
• Nie ma możliwości zarezerwowania pokoi 3 osobowych.
• Koszty płacone za całą grupę (np. za lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich jej uczestników.
• Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.
• Przekroczenie granic na podstawie dowodu osobistego (dotyczy obywateli UE) lub paszportu.
• Trasy łatwe, dostępne dla każdego wędrowca o przeciętnej kondycji, także emerytów i starszych dzieci.
ORIENTACYJNE KOSZTY WSTĘPÓW (cennik z 2020 roku):
- Zamek Chillon - 11 CHF

- Wąwóz rzeki Aare - 10 CHF
- Wodospady na Renie - 3 CHF
- Wodospady Trummelbach - 12 CHF
- Rejs u podnóża wodospadu - 12 CHF
- Wyjazd kolejką na Aquille Di Midi - 65 EUR
- Wyjazd kolejką na Hardr Kulm – 24 CHF (opłata obligatoryjna)
- zestaw słuchawek 8 EUR (opłata obligatoryjna)
- opłaty klimatyczne 8 EUR (opłata obligatoryjna)
Podana kwota na realizację programu może ulec zmianie i jest rozliczana przez pilota. Koszty pobierane za całą grupę (np. za
lokalnych przewodników) są dzielone na wszystkich uczestników.
Organizator:
ABA TOUR, Halicka 10, 31-036 Kraków, abatour@abatour.pl, tel.: 668212389

