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

1. dan: SLOVENIJA - ITALIJA – AOSTA – ANNECY – ŽENEVA
Odhod avtobusa prejšnji večer z dogovorjenega mesta in nočna vožnja preko Furlanske ter
Padske nižine proti Milanu in naprej v dolino Aoste. Skozi predor Mont Blanc bomo vstopili
v francosko Savojo ter si ogledali srednjeveški Annecy, ki ima obokane ulice prepredene s
kanali. Od tu je tudi lep razgled na bližnji Mont Blanc. Popoldan se bomo zapeljali v Ženevo.
Najprej si bomo z avtobusom ogledali mestno jedro, ki leži na obali jezera (Lac Leman). Med
zgradbami posebej izstopa Palais des Nations, ki je evropski sedež OZN. Sledi sprehod po
obali jezera, od koder se odpira prelep razgled na vrhove Alp. Na kratko se bomo ustavili
pred hotelom Paix, kjer je bila umorjena avstrijska cesarica Elizabeta in v Jardin Anglais, ki
ga krasijo nekatere skulpture in znamenita cvetlična ura. Od tu bomo lahko občudovali tudi
sloviti Jet d'eau, 140 m visok curek vode, ki se dviga iz jezera. Po ogledu spomenika
reformacije nastanitev v mladinskem hotelu / penzionu v Ženevi ali na francoski strani v
Annemassu. Nočitev.
2. dan: LAC LEMAN – CHILLON – MONTREAUX – GRUYERES – BERN
Po zajtrku vožnja po severni obali Ženevskega jezera do slikovitega gradu Chillon, ki leži na
skali v jezeru in naprej do mondenega letovišča Montreaux, ki slovi po številnih glasbenih
festivalih. Krajši postanek. Nato si bomo ogledali še mesteci Broc in Gruyeres. V prvem si
bomo ogledali čokoladnico Maison Cailler, v drugem pa eno izmed dveh sirarn. Pozno
popoldne prihod v Bern. Sprehod po mestu skozi slikovite uličice starega jedra, ki leži v
okljuki reke Schwelle. Poleg mogočne zgradbe parlamenta nas bodo presenetile odlično
ohranjene meščanske hiše in okrasni vodnjaki. Ogledali si bomo ogledali še stolnico, ki sodi
med najlepše v Švici. Nastanitev in nočitev v mladinskem hotelu / penzionu.
3.dan: BERN – WENGEN – CASLANO - SLOVENIJA
Zajtrk. Po zajtrku se bomo počasi začeli vračati proti domu mimo vznožij mogočnih gora
Eiger, Mönch in Jungfrau, kjer ležijo nekatera najbolj znana zimskošportna središča v Švici.
Med njimi izstopa Wengen, kamor se bomo tudi podali z značilno švicarsko zobato železnico.
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 VKLJUČUJE:
 prevoz z modernim turističnim avtobusom na omenjeni relaciji, cestnine in parkirnine,
 2x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu / penzionu v večposteljnih sobah,
 ogled sirarne v Gruyeres-u in čokoladnice Maison Cailler,
 vožnjo z zobato železnico v Wengen,
 ogled čokoladnice Alprose,
 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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