ŠVICA – VZHODNI DEL
ČAS POTOVANJA: 3-4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1.dan: SLOVENIJA – VADUZ – SÄNTIS - MAINAU - SCHAFFHAUSEN – ST.
GALLEN/ZÜRICH
Odhod avtobusa prejšnji večer z dogovorjenega mesta ob dogovorjen času. Vožnja do
mejnega prehoda in po opravljenih mejnih formalnostih nadaljevanje poti po Avstriji do
Liechensteina in mesta Vaduz. Sledi krajši postanek za jutranjo kavico ter sprehod po
prestolnici te majhne kneževine. Sledi vožnja do vznožja gore Säntis (2502 m), ki je simbol
regije Bodenskega jezera. Z njenega vrha, kamor se bomo popeljali z gondolo, bomo imeli
prečudovit razgled na šest dežel. Vožnjo bomo nadaljevali proti Bodenskemu jezeru in skozi
mesto Konstanz, prestop švicarsko-nemške meje in ogled cvetličnega otoka Mainau. Po
prostem ogledu otoka vožnja do Renskih slapov pred mestecem Schaffhausen. Renski slapovi
so največji v Evropi. Po postanku še krajša vožnja proti St. Gallnu ali Zürichu, nastanitev v
mladinskem hotelu / penzionu in nočitev.
2. dan: ZÜRICH - SCHWAYZ - LUZERN
Zajtrk. Sledi ogled glavnih mestnih znamenitosti največjega švicarskega mesta, Züricha. Po
ogledih samega centra mesta s katedralo, cerkvijo Sv. Petra, mestno hišo ter okolico reke
Limmata. V opoldanskih urah se bomo najprej zapeljali v pokrajino Schwayz, kjer bomo
obiskali eno od mnogih sirarn. Ogled procesa pridobivanja sira ter pokušina. Sledi vožnja do
Luzerna. Nastanitev v mladinskem hotelu / penzionu. Najprej bomo imeli panoramski ogled
enega najlepših švicarskih mest ob jezeru Vierwaldstatt, v katerem je živel tudi Rihard
Wagner. Sledi sprehod do levjega spomenika, katedrale, pokritega srednjeveškega mostu ...
Nočitev.
3.dan: LUZERN – VIA MALA - LUGANO – CASLANO - ITALIJA - SLOVENIJA
Zajtrk. Nato bomo zapustili Luzern in se odpeljali v smeri proti Churu in naprej proti
prelazu San Bernandino. Postanek bomo naredili v čudoviti soteski zadnjega Rena – Via
Mala. Nadaljevanje vožnje proti Luganu in še malce naprej do vasice Caslano. Tu bomo
obiskali »čokoladni« muzej – Alprose ter se malce posladkali, preden bomo zapustili Švico.
Sledi še vožnja po italijanskih avtocestah mimo Bergama, Verone proti slovenski meji.
Predviden prihod domov pozno ponoči.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 2x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu / penzionu v večposteljnih sobah,
 vstopnine: otok Mainau, vožnja z gondolo na goro Säntis, čokoladni muzej Alprose,
sirarna
 vse ostale oglede po programu,
 1x prosto mesto za spremljevalca na 15 dijakov,
 osnovno nezgodno zavarovanje,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja.

DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 EUR na osebo,
 CORIS zavarovanje - 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 11 EUR – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
POMEMBNO:
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v
menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona
pravico do odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za
izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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