ŠVICA - program A
Švica slovi kot ena najlepših držav sveta, saj na vsakem koraku ponuja obiskovalcu polno mero
izjemnih prizorov enkratne narave. Visoki gorski masivi, čudovite doline, številna jezera,
idilična stara mestna jedra na eni strani, ter mir, natančnost in preciznost na drugi strani - to
je Švica. Spoznajte jo tudi vi z nami.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:
LUZERN

1. DAN:
Odhod sodobnega avtobusa ob 04.00. Vožnja preko Italije do jezera LAGO DI GARDA. Kratek postanek v najlepšem mestecu ob jezeru SIRMIONE,
nato pa nadaljevanje poti mimo Milana in pri mestu Como prestop na švicarsko stran. Vožnjo bomo nadaljevali po izjemno slikoviti gorski cesti preko
prelaza Sant Gotthard vse do mesta LUZERN. Namestitev v hotel in večerja. Po večerji sprehod po starem delu mesta, ter ogled STAREGA
POKRITEGA MOSTU, nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo odpravili na obisk PILATUS-a. 2120 m visoki vrh dominira nad jezerom in vožnja z visokogorsko železnico bo samo popestrila
izlet. Popoldanski del dneva bomo izkoristili za vožnjo proti severnemu delu. Postanek v ZURICH-u in ogled starega - cehovskega dela mesta
LIMATKAI. Zvečer namestitev v hotel, večerja in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku bomo začeli z ogledi prečudovitih predelov na severnem delu. Prvo si bomo ogledali znamenite SLAPOVE RENA, ki prevzamejo vsakega
obiskovalca. Milijoni kubikov vode padajo preko kaskad v globino in samo veseli bomo velikega vodostaja Rena. Drugi bo na vrsti STEIN am RHEIN
(Kamen na Renu). Vasica šteje za najbolj slikovito v Švici in prepričani smo, da bo všeč tudi vam. Zadnji del dneva bomo preživeli na obisku otoka
MAINAU v Bodenskem jezeru. Čudoviti parki in skrbno negovani rastlinjaki vas bodo očarali, saj je to največji botanični vrt v Evropi. Sledi še vožnja
preko prelaza ARLBERG in mimo Innsbrucka, Lienza, skozi predor Karavanke do doma kjer bomo v poznih urah.

PILATUS

ZURICH

RENSKI SLAPOVI

STEIN AM RHEIN

CENA:
239,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov
249,00 € - pri udeležbi 40 - 44 potnikov
259,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
MAINAU - NAJVEČJI BOTANIČNI VRT EVROPE

Cena vključuje prevoz s sodobnim avtobusom, vse takse za ceste, prelaze, tunele in parkiranja, 2 x polpenzion v hotelih ***
(dvoposteljne sobe), osnovno nezgodno zavarovanje, stroške vodenje in organizacijo izleta.
Vstopnine in strošek žičnice lahko vključimo v osnovno ceno.
Priporočamo sklenitev dodatnega zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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