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Szwajcarskie Grand Tour 
Dzień 1 
-Wyjazd z Torunia o godzinie 4.00. 
-Przejazd w kierunku Szwajcarii z przerwami. Po drodze w Niemczech przerwa na obiad. 
-Około 17 przyjazd na miejsce noclegowe, zakwaterowanie w Niemczech 
Dzień 2 
-Po śniadaniu wycieczka wzdłuŜ Jeziora Bode ńskiego , łączącego Austrię, Szwajcarię i Niemcy. 
-Wodospady Renu – najpotęŜniejszy wodospad na kontynencie. Zapierający dech w piersiach widok na 

spadający 150m kaskadą Ren. Spojrzenie na wodospady z perspektywy dwóch zamków : Laufen i Wörth 
-Spacer po Stein am Rhein uwaŜany za najpiękniej zachowane szwajcarskie średniowieczne miasteczko. 
-Zespół Klasztorny w Sankt Gallen to jeden z najwaŜniejszych ośrodków kulturalnych średniowiecznej 

Europy, wpisany na Listę Dziedzictwa UNESCO Zwiedzanie katedry oraz wspaniałej Biblioteki Opackiej 
-Powrót na obiadokolację 
Dzień 3 
-Po śniadaniu wykwaterowanie i wycieczka do Zurychu , który według światowych sondaŜy to najlepsze 

miejsce do zamieszkania. Spacer po gęsto zabudowanej starówce. Na trasie m.in.: 
• Schipfe – dawna dzielnica budowniczych statków zachwyca plątaniną uliczek z malowniczymi domami. 
• Kościół św. Piotra z unikatową wieŜą zegarową widoczną z kaŜdej części miasta. 
• Dworzec Główny – to nie tylko największa szwajcarska stacja kolejowa ale przede wszystkim pulsujące 

centrum Zurychu. Tutaj rozpoczyna się Bahnhofstrasse , jedna z najbardziej ekskluzywnych ulic świata. 
-Wycieczka „Złotym Wybrze Ŝem” , jak nazywany jest północny fragment Jezioro Zuryskiego . 
• Rapperswill – za sprawą tradycji tworzenia ogrodów, określany jako „Miasto RóŜ”. Spacer po 

najsłynniejszym miejskim ogrodzie do Zamku Rapperswill , którego dzieje związane są z historią Polski. 
• Przejście po najdłu Ŝszym w Szwajcarii drewnianym moście to okazja do podziwiania Jeziora Zuryskiego. 
-Przyjazd na miejsce noclegowe, zakwaterowanie i obiadokolacja 
Dzień 4 
-Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach Berner Mittelland , krainy która urzeczywistnia 

wyobraŜenie o szwajcarskim krajobrazie – zielone pastwiska, malownicze wioski i miasta, wyniosłe szczyty. 
-Berno – choć oficjalnie nie jest stolicą to w tym pełnym wdzięku i kameralnym mieście ma swoją siedzibę 

rząd i najwaŜniejsze instytucje polityczne Konfederacji Szwajcarskiej. Zwiedzanie zabytkowej 
średniowiecznej starówk i, wpisanej na Listę UNESCO. Na trasie m.in.: Katedra ze 100m wieŜą, 
Marktgasse z fontanną i WieŜą Zegarow ą, Park Nied źwiedzi, Most Nydeggbrücke. 

-Wizyta w serowarni w Dolinie rzeki Emme, gdzie od wieków wytwarza się słynne dziury w szwajcarskim 
serze ementaler. 

-Powrót na obiadokolację 
Dzień 5 
-Po śniadaniu przejazd do Andermatt , wioski połoŜonej na skrzyŜowaniu dróg przez alpejskie przełęcze. 
-Pierwsza część wycieczki trasą słynnego Ekspresu Lodowcowego . Kolej wąskotorowa poprowadzona 

przez Alpy łączy dwa światowej sławy kurorty Zermatt i Sankt Moritz . 291 kilometrów długości, tyle teŜ 
samo mostów, 91 tuneli i za kaŜdym zakrętem wspaniałe alpejskie panoramy. 

-W tym dniu celem jest Zermatt , znany z imponującego widoku na Matterhorn (4478mnpm) , ponoć 
najczęściej fotografowany szczyt świata. MoŜliwość zwiedzania Muzeum Matterhornu , które opowiada o 
trudach zdobywania tego monumentalnego szczytu. Bilet: 10CHF 

-Powrót autokarem z przerwą w Brig – największym i najpiękniejszym prywatnym zamku w Szwajcarii (zew). 
-Około 20 obiadokolacja 
Dzień 6 
-Po śniadaniu wycieczka nad Jezioro Czterech Kantonów , malownicze jezioro alpejskie, będące tłem 

narodowej legendy Szwajcarów o Wilhelmie Tellu. 
-Lucerna – „Brama do Alp”, jest jednym z najpiękniejszych miast Europy. Zwiedzanie wspaniałej starówki. 

Na trasie m.in. Most Kapliczny , Kornmarkt ze starym ratuszem, Pomnik Śpiącego Lwa. 
-Rejs statkiem parowym po Jeziorze Czterech Kantonów 
-Wjazd najbardziej stromą na świecie kolejk ą zębatą na Pilatus , z nachyleniem dochodzącym do 48% 
-Pilatus (2137mnpm), szczyt skąd rozciąga się jedna z najlepszych panoram środkowej Szwajcarii 
-Zjazd kolejkami do Lucerny 
-Powrót na obiadokolację 
Dzień 7 
-Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach Centralnej Szwajcarii. 
-Zwiedzanie Skansenu , dzięki któremu moŜna przenieść się do dawnej Szwajcarii. W największym 

skansenie prezentuje się ponad 100 oryginalnych zabudowań z terenu całej Konfederacji. Autentyczności 
dodają krzątające się zwierzęta i organizowane tu pokazy tradycyjnego rękodzieła. 

-Wodospad Reichenbach , jeden z najwyŜszych alpejskich wodospadów miał być świadkiem śmierci 
najsłynniejszego detektywa – Sherlocka Holmsa. Wjazd nostalgicznym tramwajem (nachylenie 617‰!). 

-Wąwóz rzeki Aro – wędrówka wykutymi w skale galeriami przez imponujący cud natury. 
Dzień 8 
-Po śniadaniu wycieczka historyczna po miejscach związanych z powstaniem Szwajcarii. Nie zabraknie 
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równieŜ wspaniałych panoram na krystaliczne jeziora i malownicze górskie łańcuchy. 
-Schwyz – serce szwajcarskiej państwowości i narodu, od którego wywodzi się nazwa Szwajcarii(Schweiz). 

Wizyta w Centrum Victorinox, gdzie moŜna dowiedzieć się wszystkiego o szwajcarskich scyzorykach 
-Altdorf – miasteczko związane ze szwajcarskim bohaterem narodowym – Wilhelmem Tellem. 
-Einsiedeln – Opactwo Benedyktynów przyciąga pielgrzymów cudowną figurą Czarnej Madonny. 
Dzień 9 
-Po śniadaniu przejazd do Chur, miejscowości połoŜonej na trasie Ekspresu Lodowcowego . 
-Druga część wycieczki najpi ękniejsz ą lini ą kolejow ą Europy. Za sprawą licznych tuneli, monumentalnych 

wiaduktów odcinek ten uznawany jest za arcydzieło inŜynierii i wpisany został na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO. 

-Przyjazd do Sankt Moritz – kurortu szczycącego się „szampańskim” klimatem i 322 dniami słonecznymi. 
-Powrót autokarem widokową trasą przez Julierpass , przełęcz połoŜoną na wysokości 2284mnpm. Po 

drodze Wąwóz Via Male , miejsce gdzie Ren przeciska się między imponującymi skałami o wysokości 500m. 
-Obiadokolacja 
Dzień 10 
-Po śniadaniu wykwaterowanie i wyruszenie w drogę powrotną 
-Liechtenstein – jedno z najmniejszych ale i najbogatszych państw na świecie. Spacer po stolicy księstwa – 

Vaduz , połoŜonej u stóp zamku ksiąŜęcego. 
-Przejazd do Polski z przerwami. Po drodze w Niemczech przerwa na obiad. 
-Powrót do Torunia w godzinach nocnych 
Zakwaterowanie 
– 2 x nocleg w hotelu o standardzie **/***, połoŜonym tuŜ przy granicy niemiecko-szwajcarskiej. Pokoje 
dwuosobowe z łazienkami, TV 
– 7 x nocleg w komfortowym hotelu, połoŜonym w sercu Szwajcarii, w Kantonie Schwyz. Miejsce to stanowi 

bardzo dobrą bazę do poznawania uroków całej Szwajcarii, 40km do Zurychu, 30km do Jeziora Czterech 
Kantonów. Hotel połoŜony w spokojnej, zielonej okolicy, na wysokości 500m, z widokami na okoliczne 
pasma. Doskonałe miejsce do spacerów – oddalony jedyne 500m od szmaragdowego jeziora i zabytkowego 
zespołu klasztornego. 

Do dyspozycji wygodne pokoje 2,3-osobowe z łazienkami. Dodatkowym atutem jest panoramiczny taras 
widokowy z leŜakami. W całym hotelu dostęp do bezpłatnego Internetu. 
 

WyŜywienie: tradycyjna, szwajcarska kuchnia. Śniadania w formie bufetu, Obiadokolacja serwowana 
 
Świadczenia: 
• Przejazd komfortowym autokarem wyposaŜonym w klimatyzację, regulowane fotele, TV 
• 9 x nocleg w wybranym standardzie 
• 9 x śniadanie, 9 x obiadokolacja, 2 x obiad w drodze 
• Opiekę pilota oraz przewodników lokalnych 
• Ubezpieczenie PZU WojaŜer: KL 40 000zł i NNW 10 000zł 
• Opłata klimatyczna 
 
Koszt przy grupie 45-50 osób 3300zł 
Przyjęty kurs 1 CHF = 3,9 – 4,2zł 
Dodatkowo płatne wstępy do obiektów wybranych przez grupę, wg wyliczenia (ok. 240CHF ) 

 

Osoby zapisane na wycieczk ę proszone s ą o wpłacenie zaliczki w wysoko ści 500 zł 

na nasze konto bankowe:  61 1160 2202 0000 0000 4440 1650 

do ko ńca grudnia 2015  


