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ALPEJSKIE KONTRASTY
NIEMCY – WŁOCHY – SZWAJCARIA - AUSTRIA

BAMBERG · ROTHENBURG OB DER TAUBER · ST GALLEN · SCHWAGALP · RAPPERSWIL · PRZEŁĘCZ GRIMSEL
· JEZIORO ZMARŁYCH · PRZEŁĘCZ SIMPLON · WYSPY BOROMEJSKIE (ISOLA MADRE, ISOLA DEL PESCATORI, ISOLA
BELLA) · STRESA · ASCONA · VERBANIA · BELLINZONA · SANKT MORITZ · JEZIORO ST MORITZSEE · INNSBRUCK
SALZBURG · GMUNDEN · CZESKI KRUMLOV
PROGRAM RAMOWY 9 DNI
DZIEŃ 1
Zbiórka uczestników i wyjazd z Łodzi ok. godz. 6:00. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Bambergu.
DZIEŃ 2
Śniadanie. Przejazd do Bambergu. Zwiedzanie (stare miasto wpisane na listę UNESCO): m.in.: cesarska katedra, ratusz
na wyspie. Przejazd do Rothenburga ob der Tauber, które uchodzi za jedno z najpiękniejszych miast niemieckich.
Położone na słynnej Trasie Romantycznej, miasto szczyci doskonale zachowanymi średniowiecznymi murami, w
obrębie których podziwiać można zabytkowe domy z muru pruskiego, kościoły, piękny ratusz. Zwiedzanie miasta i
czas wolny. Przejazd na obiadokolację i nocleg w pobliże granicy niemiecko – szwajcarskiej.
DZIEŃ 3
Śniadanie. Przejazd do Szwajcarii. Udamy się do miasta St Gallen, gdzie zwiedzimy barokową katedrę Św. Gawła oraz
słynną bibliotekę, posiadającą jeden z najcenniejszych księgozbiorów eksponowany w zachwycającej Barocksaal.
Następnie przejazd do Schwagalp, skąd wjazd kolejką linową na szczyt Santis (2500 m n.p.m.). Jest to najwyższy
szczyt masywu Alpstein, z którego roztacza się fenomenalny widok (widać stamtąd sześć krajów: Szwajcarię, Niemcy,
Austrię, Liechtenstein, a przy idealnych warunkach również szczyty Alp włoskich i francuskich). Przejazd do
Rapperswil, gdzie zwiedzimy Muzeum Polskie, urządzone w imponującym średniowiecznym zamku nad Jeziorem
Zuryskim. Przejazd na obiadokolację i nocleg w okolice Lucerny.
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DZIEŃ 4
Śniadanie. Przejazd na przełęcz Grimsel (2165 m n.p.m.). Droga przez przełęcz Grimsel prowadzi przez surowy, rzadko
porośnięty roślinnością górski region naznaczony granitowymi skałami, sztucznymi jeziorami i zaporami wodnymi. Na
przełęczy rozciąga się jezioro Zmarłych (Totensee), którego nazwa pochodzi od żołnierzy poległych w czasie wojen
napoleońskich. Zjazd w dolinę górnego Rodanu (Obergoms), a następnie wjazd na przełęcz Simplon (2005 m n.p.m.),
która uważana jest za jedno z najpiękniejszych przejść przez Alpy. Postój na przełęczy, skąd podziwiać będziemy
panoramę Alp Leopontyńskich i Berneńskich. Plenerowa degustacja szwajcarskich serów i wina. Przejazd na
obiadokolację i nocleg w okolice Verbanii nad Jeziorem Maggiore.
DZIEŃ 5
Śniadanie. Udamy się na przystań, skąd popłyniemy statkiem w rejs na Wyspy Boromejskie. Isole Borromee to
archipelag trzech włoskich wysp położonych na Jeziorze Maggiore. Swoją nazwę wyspy wzięły od rodu Borromeuszów,
majętnej i wpływowej szlacheckiej rodziny pochodzącej z Lombardii, która weszła w ich posiadanie w XVI wieku.
Zwiedzimy wszystkie trzy główne wyspy:
- Isola Madre - największa spośród wysp, która słynie z luksusowego pałacu wybudowanego przez Lancillotto
Borromeo w XVI wieku, otoczonego pięknymi angielskimi ogrodami z mnóstwem rzadkich roślin oraz egzotycznych
kwiatów. W jednym z ogrodów znajduje się mający przeszło 200 lat, największy w Europie cyprys. W pałacu zaś, który
został udostępniony dla turystów w 1978 roku, znajduje się imponująca wystawa kukiełek i marionetek, których
historia sięga XVII - XIX wieku.
- Isola del Pescatori (Isola Superiore) - jedyna obecnie zamieszkana wyspa, która w przeciwieństwie do pozostałych
zachowała swój charakter wioski rybackiej jakimi były wyspy przed czasami Borromeuszów.
- Isola Bella - druga co do wielkości wyspa, na której znajduje się barokowy pałac, wybudowany w 1630 roku przez
księcia Carlo III Borromeo dla swojej żony Isabelli. Rezydencja wraz z otaczającym ją ogrodem jest jednym z
najświetniejszych i najlepiej zachowanych przykładów barokowej sztuki ogrodniczej we Włoszech. Ogrody w kształcie
piramidy, usytuowane są na dziesięciu tarasach schodzących w stronę jeziora. W ogrodach spotkać możemy liczne
fontanny, posągi, oczka wodne a także amfiteatr.
Z Isola Bella popłyniemy do miasteczka Stresa - urokliwego kurortu, gdzie udamy się na spacer po malowniczych
uliczkach starego miasta. Powrót na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 6
Śniadanie. Przejazd do Domodossola, gdzie wsiądziemy w pociąg, którym przemierzymy niezwykle malowniczą trasę
przez Centovalli (Sto Dolin) do szwajcarskiego Locarno. Następnie przejazd do Ascony - kameralnej, urokliwej
miejscowości wypoczynkowej na północnym krańcu Lago Maggiore (Szwajcaria). Spacer po historycznej dzielnicy
Borgo oraz malowniczej promenadzie. Czas wolny na lunch w jednej z licznych restauracji na nabrzeżu, zwiedzanie
(zabytki sakralne, Monte Verita, Muzeum Sztuki Wspólczesnej, liczne galerie), relaks lub kąpiel na miejscowej plaży.
Następnie udamy się do ogrodu botanicznego Villa Taranto w Verbanii. Ogrody willi Taranto to jedna z największych
atrakcji w obrębie Lago Maggiore. Jest to ogród botaniczny zaliczany do najpiękniejszych na świecie. Ogród ma
charakter parku angielskiego o powierzchni szesnaście hektarów. Rośnie tu około dwudziestu tysięcy gatunków i
odmian roślin pochodzących z całego świata. Ponieważ leży na zboczu wzniesienia, ma układ tarasowy i jest tak
przemyślnie skomponowany, że rośliny tworzą dla siebie nawzajem piękne tła. Obiadokolacja połączona z wieczorem
włoskim w typowej tawernie (typowe dania kuchni włoskiej, pizza party, tańce). Powrót na nocleg.
DZIEŃ 7
Śniadanie. Przejazd do Bellinzony słynącej ze średniowiecznych fortyfikacji, wpisanych na listę UNESCO. Obejrzymy
Castelgrande - największy i najstarszy z trzech zamków miasta. Następnie przez Julienpass przejazd do Sankt Moritz jednego z najbardziej znanych kurortów górskich na świecie. Jest to miejsce szykowne, eleganckie i ekskluzywne, z
kosmopolityczną atmosferą. Położone na wysokości 1856 m n.p.m., Sankt Moritz ma unikalny mikroklimat, a słońce
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świeci tu średnio przez 322 dni w roku. Spacer po centrum miasta oraz wycieczka piesza wokół jeziora St Moritzsee.
Przejazd w okolice Innsbrucku na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 8
Śniadanie. Przejazd do Innsbrucku. W stolicy Tyrolu zwiedzimy m.in.: Katedrę św. Jakuba, słynny Złoty Dach, Hofburg,
Kościół Dworski z grobowcem cesarza Maksymiliana Habsburga. Czas wolny. Wjazd na słynną skocznię narciarską Bergisel – podziwianie panoramy miasta. Z kolei przejazd przez Salzburg – spacer po mieście połączony z krótkim
czasem wolnym. Przejazd do Gmunden – czas wolny w pięknym alpejskim miasteczku nad jeziorem. Przejazd na
obiadokolację i nocleg w okolice Czeskich Budziejowic.
DZIEŃ 9
Śniadanie. Czas wolny na rozkoszowanie się widokami Czeskiej Bohemy. Wyjazd w drogę powrotną. Zakończenie
wycieczki w późnych godzinach wieczornych.
TERMIN: 15-23.08.2019
CENA:
OSÓB
46-51
CENA

3 390 zł

ZAPEWNIAMY:
 przejazd komfortowym autokarem,
 8 noclegów w hotelach *** pokoje 2-os. z łazienkami,
 8 śniadań z napojami, 8 obiadokolacji z napojami ( w tym jedna połączona z wieczorem włoskim)
 opiekę i informację turystyczną pilota ( umówiony jest Pan Wojciech Leitloff )
• ubezpieczenie KL + Assistance wraz z KL chorób przewlekłych do 20 000 € i NNW do 2 000 €, do 10 000 zł w RP
 bilety wstępu,
 bilety na statek,
 przejazd koleją Centovalli,
 przewodników lokalnych w wymaganych miejscach
 parkingi,
 nagłośnienie grupy oraz pozostałe wydatki programowe
• opłatę na TFG
UWAGI:
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom
 niezbędny dokument – dowód lub paszport

