
Srdcom Švajčiarska 
5 DŇOVÝ POZNÁVACÍ ZÁJAZD BEZ NOČNEJ JAZDY TAM

Program:

1. deň – odchod zo  Slovenska v  ranných hodinách. 
Zastávka v  meste Vaduz, v  hlavnom meste jedného 
z  najmenších Európskych štátov – Lichtenštajnska. 
Ubytovanie a nocľah. 

2. deň – raňajky, prehliadka mesta Luzern, v  ktorom sa 
nachádza najstarší drevený krytý most – Kaplnkový most 
s  Vodnou vežou, centrum mesta s  mestskými hradbami 
a historickými domami, návšteva katedrály sv. Leodegarda, 
Jezuitský kostol, Plevový most, v ktorého blízkosti sa v mi-
nulosti nachádzali vodné mlyny, Leví pamätník – symbol 
mesta. Lev bol vyrezaný z  prírodnej skaly na  pamiatku 
hrdinskej smrti švajčiarskej gardy. Popoludní jazda naj-
strmšou zubačkou na  svete na  horu Pilatus (2128 m 
n. m.) opradenú mnohými legendami. Naskytne sa neopa-
kovateľný výhľad na známe hory Rigi, Säntis, Titlis a jazero 
Vierwaldstattersee. Ubytovanie, nocľah. 

3. deň – raňajky, presun do hlavného mesta Švajčiarska - 
Bernu. Prehliadka centra mesta zapísaného na  zoznam 

UNESCO. Vďaka šiestim kilometrom arkád sa staré mesto 
môže pýšiť jednou z  najdlhších krytých obchodných pro-
menád v  Európe. Prehliadka hodinovej veže Zytglogee, 
najvyššia katedrála Švajčiarska Münster, federálny palác, 
medvedí výbeh na brehu rieky, ružová záhrada - poskytu-
je pekný panoramatický výhľad na  staré centrum mesta.  
Presun do mestečka Broc, návšteva čokoládovne Cailler. 
Po prehliadke a nákupoch čokolády a čokoládových dobrôt 
transfer do mestečka Vevey, ležiaceho pri Ženevskom jaze-
re. Návšteva múzea venovaného práci a  životu slávneho 
komika, režiséra, producenta a  hudobného skladateľa 
Charlieho Chaplina, nachádzajúceho sa vo  vile Manoir 
de Ban s výhľadom na Ženevské jazero. Tu umelec žil po-
sledných 25 rokov svojho života. Vo vile sa zachovalo veľa 
vecí z jeho života - kreslo, v ktorom sedával, klavír na kto-
rom hrával, kuchyňa, rodinné fotografie a pod. Vila prešla 
rozsiahlou rekonštrukciou a  premenila sa tým na  multi-
funkčné výstavné priestory s  najmodernejšou technikou. 

V  areáli sa tiež nachádza javisko pod  holým nebom, či 
priestory na skúšanie budúcich umelcov. Transfer do hote-
la, ubytovanie a nocľah.

4. deň – raňajky, prehliadka Ženevy, mesta ležiace-
ho pri  Ženevskom jazere obklopeného pohoriami Álp 
a Švajčiarskou Jurou. Je sídlom mnohých medzinárodných 
organizácií, centrom bankovníctva a známe výrobou hodi-
niek a klenotníctvom. Prehliadka centra mesta - návšteva 
katedrály sv. Petra, z  ktorej veže je jedinečná vyhliadka 
na  Ženevské jazero s  fontánou Jet d’eau. Voda z  fontány 
strieka do výšky 140 metrov rýchlosťou 200 km/h a pôvod-
ne slúžila ako poistná záklopka pre vodné zdroje pre mesto. 
Vo večerných hodinách odchod na Slovensko. 

5. deň – príchod na Slovensko v dopoludňajších hodinách. 
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Termíny 
5 dní/3 noci

Cena za osobu 
na základnom lôžku 

Cena za  osobu 
na prístelke

14.07. - 18.07. 490 480

V cene je zahrnuté: doprava luxusným autokarom, 3x ubytovanie v 3* hoteli s raňajkami, sprievodca CK, prehliadky podľa programu bez vstupov. 
Povinné príplatky: palivový 5 EUR, pobytová taxa (platba na mieste cca 2 EUR/os./noc). Odporúčaný doplatok: komplexné cestovné poistenie 
(vrátane poistenia COVID) KOMFORT 3,70 EUR/os./deň alebo poistenie PLUS 4,70 EUR/os./deň, orientačná cena vstupov 130 EUR/os. (platba na mieste 
v  CHF). Ostatné doplatky: miestenka 10 EUR/os., príplatok za dvojsedadlo 185 EUR, 1-lôžková izba 140 EUR/3 noci. Nástupné miesta: BA – bez 
príplatku, NR, TT - 10 EUR, NZ, KN, TO, PN, PE - 15 EUR, TN, ZH, PD, DUB, NM - 20 EUR, BB, ZV, PB, ZA - 25 EUR. 

https://www.turancar.sk/cestovna-kancelaria/poznavacie-zajazdy/svajciarsko/svajciarsko-a-lichtenstajnsko

