ŠVICA
Švica je v vsakem letnem času zelo priljubljen cilj svetovnih popotnikov. Izjemno lepa pokrajina, visoki
gorski masivi, jezera in reke, slapovi in čudovita stara mestna jedra. Vse to je Švica in tokrat vam
predstavljamo štiridnevni program v katerem vam bomo pokazali: LIECHTEINSTEIN, ZURICH,
BODENSKO JEZERO, STEIN AM RHEIN, LUZERN, 2132 m visoki PILATUS, vozili se boste z ladjo in
visokogorsko železnico, uživali v gorski vožnji preko prelaza Sant Gotthard. Na povratku pa bomo v
Italiji obiskali čudovite Boromejske otoke v jezeru LAGO MAGGIORE. Tu nas čaka novo doživetje čudoviti parki, palača in letno gledališče, vožnja z ladjo, ogledi in uživanje!!

PROGRAM ŠTIRIDNEVNEGA IZLETA:

MOGOČNI RENSKI SLAPOVI

1. DAN: Ljubljana - Innsbruck - Liechteinstein - Zurich
Odhod sodobnega avtobusa iz Ljubljane ob 04.00 uri. Vožnja do Innsbrucka, kjer bo postanek za prve oglede (staro mesto z "zlato streho").
Nadaljevanje do "mini državice" LIECHTEINSTEIN. Postanek v prestolnici VADUZ, nato pa prestop švicarske meje, namestitev v hotel v mestu
ZURICH, večerja in nočitev (možen nočni ogled mesta).
2. DAN:Bodensko jezero in otok Mainau - Stein am Rhein - Renski slapovi
Po zajtrku odhod proti BODENSKEMU JEZERU. Tu bomo za kratek čas obiska prestopili na nemško stran in si ogledali največji botanični vrt v Evropi,
ki je na otoku MAINAU. V programu je še ogled znamenite vasice STEIN AM RHEIN in še bolj obiskanih RENSKIH SLAPOV .Večerni del dneva bomo
preživeli na ogledovanju mesta ZURICH (stari del) Povratek v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:Z urich - Luzern - Pilatus
Po zajtrku slovo od mesta in vožnja proti jugu do mesta LUZERN. Takoj po prihodu se bomo v pristanišču vkrcali na ladjo in se popeljali po Luzernškem
jezeru z ladjo na vodno kolo (posebnost) do mesta ALPNACH STAD. Tu se bomo odpeljali z visokogorsko železnico (ponekod tudi 48%) na 2132 m
visoki vrh PILATUS . To bo dogodek brez primere, saj je razgled z vrha enkraten na okolico in jezero. Po končanem "uživanju" se bomo spustili v dolino
z žičnico po povsem drugi strani. Večerni del dneva si bomo ogledovali znamenitosti LUZERNA: (POKRITI MOST, VODNI STOLP, STARO MESTNO
JEDRO - MESTNA HIŠA). Namestitev v hotel, večerja in nočitev.
4. DAN: Luzern - Sant Gotthard - Lago Maggiore - Ljubljana
Po zajtrku odhod preko čudovitega gorskega masiva SANT GOTTHARD. Cesta je zgrajena skozi številne predore kar 2.000 m visoko in se na
Italijanski starni spusti do jezera LAGO MAGGIORE. V mestu Stresa se bomo vkrcali na ladjo in se popeljali na OTOK ISOLA BELLA, kjer je
nepozabno lep park, dvorec in letno gledališče družine Boromeo. Po ogledu vožnja mimo Verone do doma, kamor bomo prispeli v poznih urah.

STEIN AM RHEIN

MAINAU

LUZERNSKO JEZERO

ZURICH

ISOLA BELLA

CENA:
269,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
279,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
299,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
LUZERN

Cena vključuje prevoz z najsodobnejšim avtobusom (WC, klima, video, bar), stroške dveh voznikov, vse takse za ceste, tunele, prelaze
in parkiranja, 3 x polpenzion (večerja, nočitev in zajtrk) v hotelih ***, DDV, vodenje in organizacijo izleta.
Doplačila za vstopnine in ostale stroške lahko vključimo v osnovno ceno.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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