Poznávací zájezdy » Švýcarsko

Švýcarsko | 4 denní | VAR1

Rýnské vodopády | Kostnice | Luzern | Broc (čokoládovna/sýrárna) | Lausanne

Termín | libovolný

» Program zájezdu
1. den

Odjezd v odpoledních/večerních hodinách.

2. den

Zastávka u Rýnských vodopádů, příjezd do německé Kostnice – prohlídka
města, ve kterém byl upálen mistr Jan Hus za kacířství, odjezd směr Luzern
– původně rybářská osada, významné památky města – most Kapellbrücke,
galerie se sbírkou děl švýcarských malířů 15.–20. století, dnes město s
moderním hlavním nádražím, přejezd na ubytování.

3. den

Po snídani odjezd na prohlídku čokoládovny v Brocu, nebo návštěva sýrárny
La Maison du Gruyere na úpatí středověké vesnice Gruyeres, poté přejezd
do Lausanne – nejkrásnější město ležící na břehu Ženevského jezera zvané
též „perla Ženevského jezera“ – procházka historickým centrem, hrad – sídlo
vlády kantonu Vaud (nepřístupný), majestátní katedrála Notre-Dame, BelAir (první výšková budova ve Švýcarsku), trhové náměstí Place de la Palud
s renesanční radnicí z 15. století, ve večerních hodinách odjezd do České
republiky.
Alternativa I. | Celodenní prohlídka Ženevy – dodnes sídlo mnoha
mezinárodních institucí, centrální náměstí Place du Bour-de-Four, Palác
národů, radnice, rodný dům Rousseaua, katedrála St. Pierre a pověstná
Stěna reformistů, Jet d’Eau – gejzír na jezeře (200 km/h, výška 140m, každou
sekundu 500l).
Alternativa II. | Návštěva Mystery Parku v Interlakenu – známý švýcarský
záhadolog Erich von Däniken vybudoval tento zábavně-poznávací park na
místě bývalého vojenského letiště uprostřed Švýcarska, zmenšené repliky
seznamují se záhadami Indie, Orientu, Mayů, peruánské Nazky, egyptských
pyramid atd.

4. den

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

» Cena zahrnuje

» autobusovou dopravu
» 1x ubytování v mládežnické ubytovně nebo hostelu - vícelůžkové pokoje,
společné sociální zařízení
» 1x snídaně
» služby odborného průvodce CK
» pojištění proti úpadku CK

» Cena nezahrnuje

» jízdné, vstupy do památek a objektů (doporučujeme cca 60 €/osoba)
» ostatní služby nezahrnuté v odstavci „Cena zahrnuje“
» zahraniční zdravotní pojištění

