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WYCIECZKA KRAJOZNAWCZA  

LICHTENSTEIN - SZWAJCARIA - NIEMCY - WŁOCHY 

„Europejska Niagara” - wodospady na Renie, przejazd kolejką „Bernina 

Express”, Mediolan, Verona, Wenecja 
 

 

 

 

 

 

 

Termin: 1 - 9 lipca 2017 r. 
Wycieczka realizowana jest w ramach współpracy z biurem O/PTTK w Rzeszowie (wpis do rejestru organiza-

torów turystyki i pośredników woj. podkarpackiego nr 044/04) i przeznaczona jest dla członków i sympatyków 

Oddziału PTTK w Żarnowie.  

 

Opłata na rzecz organizacji wycieczki wynosi:  
2 120 zł od członka PTTK z aktualnie opłaconą składką  

2 170 zł od pozostałych  

 

W cenie zawarte są:  
Przejazd komfortowym autokarem turystycznym, opieka pilota – przewodnika, 7 noclegów w hotelach - pok. 

2, 3 os. z łazienkami (4 noclegi w Niemczech, 3 noclegi we Włoszech), wyżywienie: 7 śniadań oraz 7 obiado-

kolacji, ubezpieczenie: NNW (15.000 zł), KL z włączeniem chorób przewlekłych (10.000 euro) i bagaż (1000 

zł) SIGNAL IDUNA.  

 

Cena nie zawiera:  
Kosztów biletów wstępu, przejazdów kolejką oraz komunikacją miejscową, przewodników miejscowych oraz 

innych opłaty obligatoryjnych w kwocie ok 160 Eur/os. 

 

 

W wakacje w 2017 r. proponujemy odwiedzenie czterech krajów Europy : Lichtensteinu , Szwajcarii , Nie-

miec i Włoch . Lichtenstein jest małym górskim państwem , leżącym między Austrią a Szwajcarią . Główną 

rzeką jest Ren , a stolicą Vaduz . Szwajcaria to główny cel naszej wyprawy , kraj alpejski zachwycający 

swym krajobrazem w każdej porze roku. Szwajcarzy uważają , że ich państwo to raj na ziemi , najpiękniejsze 

miejsce na świecie .Czy mają rację ? Przekonajmy się o tym sami. Jezioro  

Bodeńskie należy do największych w Europie , leży na pograniczu trzech państw : Niemiec , Austrii i Szwaj-

carii .Zaglądając do Niemiec zwiedzimy m.in. wyspy Reichenau i Mainau stanowiące niezwykłe atrakcje tu-

rystyczne na Jeziorze Bodeńskim . Północne Włochy to ciekawy turystycznie region tego kraju , w którym 

zwiedzimy jedną ze światowych stolic mody - Mediolan , pełne zabytków miasta Weronę , Padwę i Wenecję . 

Zobaczymy góry i jeziora oraz Morze Śródziemne nad którym spędzimy kilka godzin  

przed powrotem do Polski . 



1 dzień 
Wyjazd z Żarnowa o godz. 5.00, przejazd przez Polskę, Au-

strię, Niemcy. Przejazd do Liechtensteinu – zwiedzanie stoli-

cy Vaduz: reprezentacyjna główna ulica miasta. Zakwatero-

wanie w hotelu w Niemczech, obiadokolacja, nocleg. 

 

2 dzień  
śniadanie. Przyjazd do niezwykle urokliwej miejscowości Ste-

in am Rhein (Stein nad Renem), spacer zaułkami średnio-

wiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych 

w całej Szwajcarii, czas wolny, następnie rejs statkiem po Re-

nie do Szafuzy wśród winnic i historycznych miasteczek, 

krótki spacer po zabytkowej części Szafuzy (Schaffhausen), 

miasta słynącego z charakterystycznych kamienic z oknami 

wykuszowymi, przejazd autokarem do Neuhausen, gdzie 

znajduje się największy w Europie wodospad Rheinfall 

(panorama 23-metrowej kaskady z zamku Laufen, przejazd do 

hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

3 dzień  
Po śniadaniu, wyjazd na zwiedzanie Zurychu, największego 

miasta Szwajcarii, spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod którą 

znajdują się największe bankowe skarbce, taras widokowy 

Lindenhof - dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra 

z największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster 

z witrażami autorstwa Marca Chagalla oraz Großmünster - 

świątynia, w której kazania głosił Ulrich Zwingli, „ojciec” szwajcarskiej reformacji, czas wolny, na-

stępnie przejazd do Lucerny i spacer po starówce: m.in. średniowieczne, drewniane mosty - Kapell-

brücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), fragmenty dawnych murów miejskich, 

urokliwe place starego miasta, pomnik śpiącego Lwa - jeden z najbardziej znanych w Szwajcarii, czas 

wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

4 dzień  
śniadanie, przejazd malowniczym szlakiem nad pięknie poło-

żone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, największe 

jezioro Niemiec, wizyta na Wyspie Reichenau – największej 

wyspie na jeziorze, wpisanej w 2000 roku na listę światowego 

dziedzictwa UNESCO, wyspa słynie z łagodnego klimatu, 

dzięki któremu jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynko-

wych Niemców, możliwość zażycia kąpieli w ciepłych wo-

dach jeziora, następnie wejście na słynną Wyspę Kwiatów 

Mainau – kilku godzinny pobyt rekreacyjno-wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym 

z najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą wyspę, wieczorem po-

wrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg; 

 

5 dzień  
śniadanie, St. Moritz (Szwajcaria) – jest uważany za najstar-

szy i jeden z najbardziej znanych ośrodków narciarskich na 

świecie, spacer uliczkami, czas wolny. Przejazd kolejką Ber-

nina Express (ok. 2 godzin) trasą: np. St. Moritz - Valpo-

schiavo –Tirano. Przejazd w miejsce zakwaterowania. Obia-

dokolacja, nocleg. 



6 dzień  
śniadanie, przejazd do Mediolanu - stolicy regionu Lombar-

dia i jednej z trzech światowych stolic mody. Zwiedzanie 

miasta m.in. Castello Sforzesco, Katedry (Duomo), Gallerii 

Vittorio Emanuele II, i Teatro alla Scala (z zewnątrz). Czas 

wolny na zakupy. Przejazd w miejsce zakwaterowania. 

Obiadokolacja, nocleg. 

 

7 dzień  
śniadanie, przejazd do Verony - zwiedzanie zabytkowego 

centrum miasta m.in. Katedra, Dom Julii, Teatr rzymski z I 

wieku p.n.e., czas wolny. Padwa (UNESCO) - zwiedzanie 

Bazyliki św. Antoniego wraz z grobem świętego, kaplicą 

relikwii i przylegającym klasztorem. Przejazd na nocleg w 

okolice Wenecji, obiadokolacja, nocleg. 

 

8 dzień  
śniadanie. wypoczynek nad morzem – czas wolny. W godzi-

nach popołudniowych przepłyniecie do Wenecji (UNESCO) 

w okolice Placu Św. Marka - zwiedzanie miasta m.in.: Plac 

św. Marka, dzwonnica (campanile), Torre dell'Orologio - 

wieża z zegarem, Procuratie - arkadowy budynek otaczający 

Plac św. Marka z dwóch stron, Bazylika św. Marka, Most 

Westchnień, Most Rialto, czas wolny. W godzinach wie-

czornych wyjazd do Polski. Przejazd nocny 

 

9 dzień  
Powrót do Żarnowa do. godz. 15.00.  

Uwaga:  

Kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  

Uczestnicy wycieczki muszą posiadać ważny dowód tożsamości (dowód osobisty lub paszport).  

W uzasadnionych przypadkach cena może ulec zmianie 

 

Wpłata na organizację imprezy może być dokonana jednorazowo lub w ratach, tak aby przed 1 

czerwca 2017 roku była wpłacona cała kwota. Pierwsza rata powinna być opłacona we wrześniu 

2016 roku w wysokości co najmniej 250 zł, następne systematycznie tak aby w styczniu 2017 roku 

był50% wartości wycieczki. Rezygnacja z wycieczki po dokonaniu wpłaty może spowodować stratę 

jej części zgodnie z warunkami uczestnictwa w imprezach turystycznych. 

Wpłaty na konto bankowe O/PTTK w Żarnowie—Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej, Oddział 

w Żarnowie nr: 29 8973 0003 0080 0801 4456 0001 z dopiskiem „Szwajcaria i Włochy”. 

Systematyczność wpłat zgodnie z w/w zasadami decydować będzie o kolejności zajęcia miejsca w 

autokarze wycieczkowym. 


