ŠVICA
Švica je vedno bila in tudi bo zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov. Izjemno razgibana in
lepa dežela polna naravnih znamenitosti in lepot preseneti na vsakem koraku - jezera, visoki
gorski masivi s cestnimi prelazi, reke, slapovi in ne nazadnje tudi čudovita stara mestna jedra,
to je ŠVICA.
V tem programu vam ponujamo potovanje po največjih znamenitostih severnega dela te izjemne
dežele. Spoznali boste Liechteinstein, Zurich, Bodensko jezero, otok Mainau z botaničnim
vrtom, Stein am Rhein (najlepša švicarska vasica), in znamenite Renske slapove.

VADUZ

PROGRAM DVODNEVNEGA IZLETA:

1. DAN: Ljubljana - Innsbruck - Liechteinstein - Zurich
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 04.00 uri. Vožnja do mejnega prehoda Karavanke in po Turski AC do prvega daljšega postanka - mesto
INNSBRUCK. Ogled znamenite "zlate strehe" in starega mestnega jedra, nato pa nadaljevanje do "mini državice" LIECHTEINSTEIN. Postanek v
glavnem mestu Vaduz, nato pa nadaljevanje na švicarsko stran in namestitev v hotel v mestu ZURICH. Po večerji sprehod po mestu in ogled
znamenitosti: Frauenkirche, Limatkai.. Nočitev.
2. DAN: Otok Mainau (botanični vrt), Renski slapovi, Stein am Rhein
Po zajtrku odhod proti Bodenskemu jezeru. Za kratek čas bomo prestopili na nemško stran in se podali na OTOK MAINAU. Tu je namreč največji
botanični vrt v Evropi in sprehod med čudovitimi parki bo nepozaben. Naslednji naš cilj je najlepša vasica Švice STEIN AM RHEIN . Sprehod po
idiličnem starem mestnem jedru nato pa obisk znamenitih RENSKIH SLAPOV.
Ob 17.00 uri slovo od Švice in povratek nazaj proti domu kjer bomo v poznih nočnih urah.

RENSKI SLAPOVI

BOTANIČNI VRT NA OTOKU MAINAU

STEIN AM RHEIN

CENA:
169,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
179,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
189,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
CENA vključuje najsodobnejši avtobusni prevoz, stroške za ceste in parkiranja, DDV, 1 x polpenzion v hotelu 3*, vodenje in organizacijo
izleta. Doplačila za vstopnine in ostale storitve.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini in zavarovanje rizika odpovedi.
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