Poznávací zájezdy » Švýcarsko

Švýcarsko | 4 denní | VAR2

Bellinzona | Lugano | Caslano (čokoládovna) | Ascona | Locarno

» Program zájezdu
1. den

Odjezd v odpoledních/večerních hodinách.

2. den

Po příjezdu prohlídka opevněného města Bellinzona – nejstarší a
nejimpozantnější ze tří hradů v Belizzoně Castelgrande s Bílou a Černou věží,
Staré město v údolí řeky Ticino s krásným náměstím, renesančními budovami
a červenými dlažebními kostkami, Palazzo Civico, radnice s arkádovým
nádvořím, kostel Chiesa Collegiata, pevnost Castello di Montebello –
nejsložitější z hradů Bellinzony, Castello di Sasso Corbaro je nejmladší ze tří
pevností (r. 1479), přejezd do největšího města v Ticinu Lugana („perla na
jezeře“) – katedrála San Lorenzo, prohlídka Starého města s náměstíčky,
schodovitými ulicemi, Piazza di Riforma s vysokými domy s okenicemi,
radnice, Palazzo Riva se zdobenými balkony, kostel San Rocco, promenády
na pobřeží stejnojmenného jezera, přejezd na ubytování.

3. den

Po snídani odjezd do městečka Caslano a návštěva výrobny čokolády
Chocolat Alprose (možnost ochutnávky a nákupu čokolád) – čokoládovna
Alprose patří k největším ve Švýcarsku, přejezd k Lago di Maggiore, zastávka
v malebném městě Ascona (původně rybářská vesnička, dnes módní lázně),
přejezd do zátoky v závětří Lepontských Alp do města Locarno, které je
nejslunnějším švýcarským městem – promenáda Lungolago (připomíná
nábřežní bulváry Francouzské riviéry), pravoúhlé Piazza Grande s budovami
z 19. století, Chiesa Nuova – kostel (r. 1636) s barokním interiérem, Chiesa
Sant’Antonio Abate, elegantní rezidence Casa Rusca s arkádovým nádvořím,
Chiesa San Francesco (r. 1572) – orel, vůl a jehně na fasádě kostela ztělesňují
locarnské šlechtice a obyčejné občany, zámek Castello Vicsont, jehož původ
sahá do 12. století, Palazzo della Conferenza – zde byla r. 1925 uzavřena
Locarnská dohoda, ve večerních hodinách odjezd do České republiky.

4. den

Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Termín | libovolný

» 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

