
Program wycieczki - Szwajcaria 

Dzień 1 – 18.04 
Spotkanie na lotnisku w Warszawie w godzinach porannych. Bezpośredni przelot do 

Zurychu. Wsiadamy do autokaru i rozpoczynamy od urokliwego wodospadu Rheinfal na 

Renie. Dalej przejazd do Zurichu i wizyta na starym mieście, które rozciąga się po obu 

stronach Limmatu. Słynna starówka to malownicze, kręte uliczki, tajemnicze podwórza, 

piękne dziedzińce, fontanny oraz XVI – XVII wieczne domy. Spojrzymy na Zurich z 

punktu widokowego Lindenhof i wybierzemy się na Bahnhofstrasse – najelegantszą 

ulicę handlową Szwajcarii i jedną z najbardziej prestiżowych na świecie. Skupiły się przy 

niej magazyny "haute couture" i sklepy oferujące najbardziej luksusowe towary: 

biżuterię i zegarki, futra, antyki i dzieła sztuki. Później jeszcze zobaczycie Państwo XIII 

wieczny kościół Fraumunster z przepięknymi witrażami Chagall’a i Giacometti’ego. 

Na koniec katedra Grossmünster i kościół świętego Piotra z największym (a jakże) 

zegarem w Europie. Przejazd na nocleg w okolicach Rapperswil, obiadokolacja i 

czekolada na dobranoc i spać. 

Dzień 2 - 19.04 
Po śniadaniu ruszamy na zwiedzanie, zaczniemy od Lucerny – miasto w centralnej 

Szwajcarii położone nad jeziorem Czterech Kantonów. Uznawane za jedno z 

najpiękniejszych miast w kraju. Następnie przejazd do Berna. Najpierw Katedra 

Świętego Wincentego położona na wzmocnionym murami wzniesieniu nad rzeką Aar. 

Jej smukła wieża widoczna jest z daleka. Później pędzimy dalej, aby być na czas pod 

Zitglockenturm – wieżą zegarową z 1530 roku, dawniej będącą częścią bramy miasta. 

Jej główną atrakcją są poruszające się figurki. Jeszcze dom Alberta Einsteina i na 

koniec Barengraben – fosa z niedźwiedziami będącymi symbolem miasta. Dla chętnych 

możliwość zjedzenia obiadu w jednej z lokalnych restauracji. Po obiedzie przejazd do 

Fryburga, miasta założonego przez księcia Berchtolda IV de Zahringena nad rzeką 

Sarine, która dzieli miasto, również językowo. Mieszkańcy wschodniego brzegu używają 

języka niemieckiego, a na zachodnim brzegu mówi się po francusku. Na początek dolne 

miasto, a w nim: zabytkowa średniowieczna starówka położona na malowniczym 

skalnym cyplu opadającym stromymi stokami ku dolinie rzeki. Do tego jedyna w 

Szwajcarii katedra katolicka Świętego Mikołaja z 76 metrową wieżą. Budowla nigdy 

nie została ukończona, a na jej szczyt prowadzi 368 schodów. Świątynia znana jest 

także z niesamowitych witraży zaprojektowanych i wykonanych przez słynnego 

polskiego artystę Józefa Mehoffera. Na koniec dnia wizyta w Cardinal Museum – 

muzeum piwa i degustacja. Nocleg i kolacja w hotelu w okolicach Fryburga. 

Dzień 3 – 20.04 
Wstani, wyspani i najedzeni wyruszamy do uroczego średniowiecznego miasteczka La 

Gruyere będącego ojczyzną znanego na świecie pierwszego sera z dziurami - Gruyere. 

Jak to w Szwajcarii bywa, miasteczko położone jest wzniesieniu w towarzystwie murów 

obronnych i zamku - spacer po mieście. Starówka oraz średniowieczny zamek to dwie 



największe atrakcje. Wiosną w miasteczku jest wyjątkowo kolorowo i soczyście zielono. 

Na miejscu czeka nas zwiedzanie fabryki sera. Następnie jedziemy na Riwierę 

Szwajcarską pozwiedzać kurorty jeziora Genewskiego: Vevey (położone pośród 

winnic), Lavaux (gdzie mieszkał i zmarł Henryk Sienkiewicz, a inni znani rezydenci 

miasta to: Graham Green, Ernest Hemingway, Victor Hugo, Gustaw Eiffel). Jeszcze 

spacer promenadą z pomnikiem Chaplina. Dzisiaj czeka nas także wizyta w winnicy w 

Cully (region Lavaux) i oczywiście degustacja. Wieczorem ruszymy do hotelu i na kolację 

w okolicach Lozanny. 

Dzień 4 – 21.04 
Pobudka, śniadanie i ruszamy dalej! Przejazd wzdłuż jeziora do Genewy. Zwiedzanie 

słynnej starówki z katedrą Świętego Piotra budowaną przez kilka stuleci. Dzięki temu 

doszukać się można w niej kilku stylów, choć przeważa gotyk i styl romański. Następnie 

park z promenadą des Bastions (pomnikiem reformatorów). Spacer nadbrzeżem 

Jeziora Genewskiego z fontanną Jet d Eau – najwyższym słupem wody na świecie i po 

ogrodzie angielskim z zegarem kwiatowym. Przejazd do Chamonix, Stolicy Alp 

francuskich. Wjazd najdłuższa na świecie kolejką linową Aguile du Midi (3842m) na 

iglicę skalną w masywie Mont Blanc. Przejazd do Visp kolacja i noclg w okolicy. 

Dzień 5 – 22.04 
Wstajemy wcześnie i po śniadaniu jedziemy do Zermattu. Tam dla osób chętnych 

(fakultatywnie) wjazd na Matterhorn kolejką zębatą na wysokość 3089 m. Widoki 

zwalają z nóg! Jeszcze przejazd do uliczki z tradycyjnymi, malowniczymi domkami 

alpejskimi w których mieszczą się sklepy, hotele i restauracje. Ostatnie zakupy, zdjęcia i 

spojrzenia na Alpy i Szwajcarię. Przejazd na lotnisko w Zurychu. Powrót do Polski lotem 

bezpośrednim. Uściski i pożegnania. Do zobaczenia! 

 

Cena za osobę przy grupie 48 osób w pokoju dwuosobowym 2999 pln, 

przy kursie 1 EURO = 4,30 pln 

Terminy wpłat  
I  rata 1000zł przy zapisie 
II rata 1000zł do 31.01.2020 
III rata 999zł do 29.02.2020 
140 CHF płatne dla pilota 
 
W cenie wyjazdu: 
Przelot w obie strony do Szwajcarii i z powrotem, z bagażem podręcznym 7kg 

4 noclegi – w hotelach **/*** w Szwajcarii 

Wyżywienie – śniadania i obiadokolacje, w dniu pierwszym obiadokolacja, w dniu 

ostatnim – śniadanie 

Transfery na miejscu 

Opieka polskojęzycznego Pilota-Przewodnika, 



Niespodzianki i degustacje w czasie podróży, 

Wiele uśmiechu i życzliwa atmosfera w czasie wyjazdu, 

Ubezpieczenie turystyczne w wariancie podstawowym, 

 

Poza ceną wyjazdu (dodatkowo płatne): 
Bilety wstępu – 140 CHF 
Wydatki natury osobistej np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia 
telefoniczne 
 

Szczegółowy program, zapisy i wszelkie informacje - Zosia Rakowska 
607 737 112 

  

 
 
 

 


