
 

Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze 
OODDDDZZIIAAŁŁ  WW  RRYYBBNNIIKKUU   

44-200 Rybnik ul .  J .  Piłsudskiego 4 tel.  32 42 23 653 
www.pt tk . rybnik.p l     e -mai l :  pt tk_rybn ik @pocz ta.on et .p l  

KONTO:  44 1090 1766 0000 0001 1922 7209 
 

 
 

 
 

  
 
 

Termin:     2 – 8 września 2023 r. (7 dni) 
Koszt:        2999 zł – cena promocyjna przy zapisie do 28 lutego 2023 
       Zapisy z zaliczką ok. 500 zł tylko w biurze PTTK Rybnik. Pozostała kwota płatna do dnia 11.08.2023r.  
CENA  OBEJMUJE: 

 przejazd autokarem z klimatyzacją, WC, barkiem i video 
 4 noclegi w hotelach o standardzie **/***; 2 noclegi w okolicy Lucerny, 2 w okolicy 

            jeziora Genewskiego. Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami. W hotelach restauracja, bar 
 4 śniadania serwowane 
 ubezpieczenie Signal Iduna S.A. 
 realizacja programu turystycznego 
 opieka pilota 

CENA  NIE OBEJMUJE:  
 4 obiadokolacji (dla chętnych dopłata 500 zł) 
 obowiązkowych składek na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy – 20 zł  
 biletów wstępu, opłat lokalnych i rezerwacyjnych, Tour 

Guide - w sumie ok. 100 CHF. Pilot rozlicza się z 
uczestnikami z kosztów programowych. 

 programu fakultatywnego: kolejka Interlaken-Jungfraujoch ok. 200 CHF, kolejka Aguille du 
Midi ok. 70 €, wąwóz Aare ok. 10 CHF 

 dopłata do pokoju 1 osobowego – 800 zł 
W PROGRAMIE: 

 Lichtenstein – Księstwo wśród gór 
 Malownicza Lucerna 
 Zabytkowa Lozanna 
 Zurych – stolica światowej finansjery 
 Interlaken – przełęcz Jungfraujoch (3454m n.p.m.) 
 Chamonix – Aiguille du Midi (3842 m n.p.m.)  
 Berno – stolica Szwajcarii 
 Genewa z najwyższą fontanną świata  

  
Organizator bezpośredni: Almatur                                            Opracował: Tomasz Wieczorek 

 



PROGRAM SZCZEGÓŁOWY: 
 
1 dzień: 
Wyjazd z Polski, przejazd przez Niemcy i Austrię. Podczas przejazdu planowane są krótkie postoje i 
przerwa na posiłek. 
2 dzień: 
W godzinach porannych przyjazd do Vaduz - stolicy Księstwa Lichtenstein, "wciśniętego" pomiędzy 
terytorium Szwajcarii i Austrii. Niewielkie, bo liczące zaledwie ok. 5.000 mieszkańców miasto oferuje 
wszystko, co typowe dla tego państwa słynącego z win i rodziny królewskiej. Krótki spacer po 
mieście, czas wolny. Następnie przejazd do Lucerny, gdzie zobaczymy m.in.: średniowieczne, 
drewniane mosty, urokliwe place starego miasta oraz pomnik "Umierającego Lwa" - jeden z 
najbardziej znanych w Szwajcarii. Wizyta w Ogrodzie Lodowcowym (Gletschergarten), w którym 
atrakcją są pomniki natury, a także labirynt luster Alhambra. Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, 
nocleg. 
3 dzień: 
Po śniadaniu przejazd w Alpy Brneńskie do Interlaken. Miejscowość ta jest malowniczo położona 
pomiędzy jeziorami Thunersee i Brienzersee, u stóp słynnego "trio": Eiger (3.970 m), Mönch (4.107 m) i 
Jungfrau (4.158 m). Pełen wrażeń wjazd najwyższą szynową koleją zębatą w Europie, uruchomioną w 
1912 r. na przełęcz Jungfraujoch (3.454 m n.p.m.). Trasa o długości 7 km wykuta jest w litej skale. W 
znajdującym się na szczycie pałacu lodowym można zwiedzić labirynt z rzeźbami wykutymi w lodzie, 
a z platformy widokowej zachwycać się panoramą najdłuższego w Alpach lodowca Aletsch, 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
4 dzień: 
Po śniadaniu przejazd do Berna - stolicy Szwajcarii. W trakcie spaceru zobaczymy malowniczą 
starówkę z licznymi podcieniami wpisaną na listę UNESCO, dom Alberta Einsteina, wieżę zegarową, 
katedrę św. Wincentego i budynki parlamentu. Następnie przejazd do Lozanny gdzie zobaczymy 
m.in. gotycką katedrę Szwajcarii, fontannę Sprawiedliwości oraz ratusz. W godzinach 
popołudniowych przejazd do Montreux - głównego miasta Riwiery Szwajcarskiej. Spacer słynną 
"kwitnącą promenadą" z pomnikiem Freddie'go Merkury. Przejazd do zamku Chateau de Chillon. 
Zwiedzenie średniowiecznych wnętrz jednego z najliczniej odwiedzanych zamków w Szwajcarii. 
Przejazd do hotelu w okolice Jeziora Genewskiego, kolacja, nocleg. 
5 dzień: 
Po śniadaniu przejazd do francuskiego Chamonix - słynnego centrum sportów zimowych, miejsca 
pierwszej zimowej olimpiady w 1924 roku. Dla chętnych wjazd kolejką linową na szczyt Aiguille du 
Midi (3.842 m. n.p.m.) położony u podnóża "korony Alp" - Mont Blanc. W godzinach popołudniowych 
przejazd do Genewy słynącej z produkcji najdroższych szwajcarskich zegarków. Zwiedzanie centrum 
Genewy: dom Jean-Jacques Rousseau - słynnego myśliciela, mieszkańca Genewy, Place du Bourg-
de-Four - najstarszy plac w Genewie, katedry św. Piotra, gdzie swoje kazania wygłaszał Jan Kalwin, a 
także zobaczymy Jet d`Eau - najwyższą fontannę świata utrzymującą w jednej chwili w powietrzu 7 
ton wody! Czas wolny. Przejazd do hotelu, kolacja, nocleg. 
6 dzień: 
Po śniadaniu przejazd do Zurychu. Zwiedzanie miasta: Lindenhof - dawny posterunek rzymski, ulicę 
Bahnhofstrasse, która w swych podziemiach kryje słynne bankowe skarbce, kościół Fraumunster z 
witrażami autorstwa Marca Chagalla oraz Grossmünster - świątyni, w której kazania głosił Ulrich 
Zwingli, "ojciec" szwajcarskie reformacji. Czas wolny. Następnie przejazd komunikacją miejską na 
punkt widokowy Uetliberg. Dla chętnych rejs statkiem po Jeziora Zuryskim 
W godzinach wieczornych wyjazd w drogę powrotną do Polski. 
7 dzień: 
Powrót do Polski w godzinach porannych. 


