
INFORMACJE
O IMPREZIE

Wyżywienie Śniadania
Zakwaterowanie Pokój 2 os. Standard
Podróż tam Wyjazd z Gliwice do Lucerna dnia 07.06.2023 godz. 17:45 - 09:00
Powrót Wyjazd z Lucerna do Gliwice dnia 10.06.2023 godz. 18:00 - 10:00
Bagaż Brak informacji

Oferta 1

Alpejska Szwajcaria
Szwajcaria / Wyc. Objazdowe

Dorosły 1999 PLN
Dorosły 1999 PLN

Suma 3998 PLN

Opis oferty

Mobile Tour
Przelotowa 1/9, 41-800 Zabrze

883777547 kontakt@mobiletour.pl

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec
zmianie.

Szwajcaria/Lucerna 
Zakwaterowanie: 
Hotel Ibis Kriens - pokoje dwuosobowe z łazienką 
Program imprezy: 
Ramowy program 1 Dzień 07.06.2023: Wyjazd z miejsca zbiórki zgodnie z rozkładem jazdy. Przejazd przez: Czechy, Austrię lub Czechy, Niemcy do Szwajcarii.  2 Dzień 08.06.2023:
Przyjazd do Szwajcarii w godzinach porannych. Zwiedzanie rozpoczynamy od Lucerny - przez niektórych określanej mianem najpiękniejszego miasta Szwajcarii. Odwiedzimy m.in.
starówkę, fragmenty murów miejskich, drewniane mosty - Kapellbrücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke (Most Młyński), urokliwe place starego miasta, pomnik szwajcarskich
gwardzistów -"Umierającego Lwa". Przejazd do urokliwej miescowości Alpnachstad, gdzie znajduje się stacja początkowa kolejki Pilatusbahn na Pilatus. Jest to najbardziej stroma
kolejka zębata na świecie o maksymalnym nachyleniu 48 procent przejeżdżająca przez lasy, łąki i skalne ściany. Podróż trwa ok. 30 min. Widoki na góry i jezioro czterech kantonów
zapierają dech w piersiach. Aby nie wracać tą samą trasą w drugą stronę proponujemy zjazd kolejką linową do Kriens.  Zakwaterowanie w hotelu, nocleg. 3 Dzień 9.06.2023: Śniadanie.
Przejazd do miejscowości Maiungen, gdzie mieści się wejście do wąwozów Aare. Wąwozy Aare to jeden z cudów natury, stworzony z kolorowych, ale zarazem również bajecznie
wyrzeźbionych przez naturę skał. Szlak przez wąwóz ma ok. 1,5 km długości, prowadzony w części wąwozu jako drewniana kładka, częściowo jako trasa wykuta w skale, a także część
tunelowa. W miarę możliwości czasowych przejazd kolejką do pobliskiego wspaniałego wodospadu Reichenbach. Przejazd do wąwozów Rosenlaui, które znane są z bardziej
tajemniczego, mrocznego charakteru niż wąwozy Aare. W wąwozie Rosenlaui często utrzymuje się delikatna mżawka i mgła. Skalne ściany tworzą różne wyoblone kształty, między
którymi wspaniale widać kręcącą się" wodę. Trasa ze schodami jest delikatnie krótsza, choć pozostawia niezapomniane wspomnienia. Powrót do hotelu, nocleg. 4 dzień 10.06.2022:
Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miejscowości Engelberg, gdzie mieści się stacja kolejki na Titlis. Wjazd gondolą z przesiadką, która dojeżdża na Klein Titlis do wysokości 3028 m
n.p.m. W pobliżu szczytu mieści się atrakcja dla osób o mocnych nerwach. Titlis Cliff Walk to najwyżej położony most wiszący w Europie. Most wiszący rozciąga się od stacji Ice Flyer i
przez pla�ormę widokową prowadzi do podziemnego tunelu oraz jaskini lodowcowej. Ta atrakcja jest bezpłatna. Przejazd do miejscowości Engelberg głównie kojarzonej z
odbywającymi się tutaj skokami narciarskimi. Wyjazd do Polski w godzinach popołudniowych. 5 dzień 11.06.2023: Powrót do Polski w godzinach południowych. 
Transport autokarowy: 
- Autokar klasy LUX (klimatyzacja, DVD, barek, WC). - Godziny wyjazdu oraz miejsca zbiórek mogą ulec zmianie. Potwierdzone informacje przesyłane są mailowo najwcześniej 3 dni
przed wyjazdem.  - Postoje organizowane są co około 3- 4,5 godziny 
Informacje dodatkowe: 
- Wszystkie usługi świadczone są w grupie. - Liczebność grupy zależy od liczby zgłoszeń i nie jest sprecyzowana. - Hotel częściowo przystosowany dla potrzeb niepełnosprawnych
(informacja o możliwości dostosowania hotelu do konkretnych potrzeb osoby niepełnosprawnej dostępne u Organizatora). - Minimalna liczba uczestników do realizacji imprezy z
transportem autokarowym wynosi 40 osób, dla imprezy z transportem lotniczym 4. - Osoby poniżej 18 roku życia mogą podróżować jedynie pod opieką prawnego opiekuna lub osoby
przez prawnego opiekuna upoważnionej do sprawowania opieki. 
Cena zawiera: 
2 noclegi w Ibis Kriens | Transport autokarem | Wyżywienie: 2 x śniadanie| Ubezpieczenie KL 20000 EUR, NNW 5000 EUR, bagaż 250 EUR | Opieka pilota | opieka przewodnika |
składka na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł / osoba | składka na Turystyczny Fundusz pomocowy 10 zł / osoba |  
Cena nie zawiera (obligatoryjne): 
Opłata za bilety ok. 200 CHF / osoba (biletów na górską kolejkę Pilatus (73 CHF/ osoba w dwie strony), bilet do łączony do Wąwozów Aare i wodospadu Reichenbach (19 CHF / osoba),
Wąwozy Rosenlaui (11 CHF/ osoba), kolejka na Titlis (97 CHF/ w dwie strony)
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Cena nie zawiera (opcjonalnie): 
Ubezpieczenie od Kosztów Rezygnacji | Wybór miejsca w autokarze - 40 zł / osoba |


