
(AFP) ALPY - LAZUROWE WYBRZEŻE - MEDIOLAN        7 dni

Dzień 1
Zbiórka w umówionym miejscu i o ustalonej godzinie. Wyjazd i przejazd do Szwajcarii.

Dzień 2 JEZIORO BODEŃSKIE, RHEINFALL, ZURYCH 

Przyjazd w okolice JEZIORA BODEŃSKIEGO. Przejazd do słynnego wodospadu na Renie 

RHEINFALL. Przejazd do ZURYCHU - największego szwajcarskiego miasta, intrygującej 

metropolii, z atrakcjami nie tylko dla najbogatszych, np.: elegancka Bahnhofstrasse (jedna z 

najsłynniejszych ulic handlowych na świecie!), Kościół św. Piotra (z jednym z największych 

zegarów w Europie), Kościół Fraumünster (słynący z witraży Marca Chagalla). Przejazd na 

nocleg w hotelu turystycznym. 

Dzień 3 CHAMONIX, ANNECY

Śniadanie. Przejazd do CHAMONIX, spacer po centrum miasta; program dodatkowy: wjazd 

kolejką na jeden ze szczytów Alp Francuskich - Aiguille du Midi (3.842 m, wspaniały widok na 

Mont Blanc) lub Brevent (2.525 m). Przejazd do ANNECY - stolicy Sabaudii, zwanej „alpejską 

Wenecją”, spacer, np.: Pola Marsowe i Most Miłości, ogrody publiczne, Hôtel de Ville, Kościół 

św. Maurycego i Katedra św. Piotra, wzgórze z zamkiem, Pałac Wyspowy. Ciepły posiłek. 

Przejazd na nocleg w hotelu turystycznym. 

Dzień 4 WIELKI KANION RZEKI VERDON

Śniadanie. Przejazd nad  WIELKI KANION RZEKI VERDON - jeden z cudów natury we Francji; 

spływająca z Alp rzeka, klucząc między wapiennymi wzniesieniami tworzy imponujące urwisko; 

czas na przyjemny relaks w niezwykłym miejscu. Ciepły posiłek. Przejazd na nocleg w hotelu 

turystycznym.  

Dzień 5 NICEA, CANNES, GRASSE

Śniadanie. Wyjazd do NICEI - stolicy Lazurowego Wybrzeża, miasta urokliwie położonego nad 

Zatoką Aniołów, np.: Stara Nicea z Katedrą Ste-Réparate, wzgórze zamkowe, Park Alberta I, 

spacer słynną Promenadą Anglików, ew. kąpiel w morzu. Przejazd malowniczą trasą 

nadmorską do filmowego CANNES, np.: Stare Miasto - Le Suquet, Pałac Festiwalowy, 

promenada gwiazd, bulwar La Croisette, hotele: Carlton, Noga Hilton.  Przejazd do GRASSE - 

światowej stolicy perfum, zwiedzanie muzeum i fabryki perfum „FRAGONARD”. Ciepły posiłek. 

Powrót na nocleg w hotelu turystycznym.  

Cena wycieczki nie obejmuje: biletów wstępu, przejazdów środkami komunikacji miejskiej 

(np. metro), dopłaty za dojazd po uczestników.

UDOGODNIENIA:

- pokój 2-osob. w hotelu - dopłata: równowartość od 8 EUR/ uczestnika/ nocleg.

ZMIANY PROGRAMOWE:

dodatkowy dzień we Francji - WYPOCZYNEK NAD MORZEM ŚRÓDZIEMNYM + SAINT 

TROPEZ; dopłata: równowartość od 32 EUR/ uczestnika; ujęte w dopłacie świadczenia: 

przejazd autokarem, zwiedzanie St. Tropez pod opieką pilota (np.: port jachtowy, Stare Miasto, 

cytadela, posterunek żandarmerii), pobyt w miejscowości nadmorskiej, nocleg w hotelu 

turystycznym, 1 posiłek (śniadanie), ubezpieczenie NNW i KL.

ŚWIADCZENIA UJĘTE W CENIE WYCIECZKI:
- 4 noclegi;  

- 9 posiłków;   

- przejazd komfortowym autokarem;  

- ubezpieczenie NNW i KL; 

- obsługa pilota. 

Informacje dot. cen, terminów, dopłat za dojazd dostępne w dodatku do katalogu oraz na eurotramping.pl

Dzień 6 MEDIOLAN 

Śniadanie. Wczesny wyjazd i przejazd do Włoch. Przyjazd do MEDIOLANU - miasta mody, 

prestiżu, sztuki, międzynarodowych targów i oczywiście piłki nożnej, zwiedzanie, np.: Stadion 

San Siro, Porta Sempione, Ogrody Sempione, Palazzo Litta, Zamek Sforzów, Via Dante, Piazza 

Mercanti, Palazzo della Ragione, Piazza Duomo ze wspaniałą gotycką katedrą, Palazzo Reale, 

Galeria Wiktora Emanuela II (wytworne centrum handlowe zwane „salonem miasta”), Palazzo 

Marino, La Scala (światowej sławy opera). Ciepły posiłek. Wyjazd (po min. 9 godz.) i 

bezpośredni przejazd do Polski.

Dzień 7
Ciepły posiłek na trasie. Zakończenie wycieczki


