ZAHODNA ŠVICA
ŽENEVA, BERN, GRUYERES, WENGEN
ČAS POTOVANJA: 3-4 DNI
NAČIN POTOVANJA: AVTOBUS

1. DAN : ITALIJA – AOSTA – ANNECY - ŽENEVA
Večer prej se bomo dobili ter se preko Furlanske ter Padske nižine zapeljali proti Milanu in
naprej v dolino Aoste. Skozi predor Mont Blanc bomo vstopili v francosko Savojo ter si
ogledali srednjeveški Annecy, ki ima svoje obokane ulice prepredene s kanali. Od tu je lep
razgled na bližnji Mont Blanc. Popoldan se zapeljemo v Švico, oziroma 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 namestitev v hotelu. Večerja in nočitev.

2. DAN : LAC LEMAN – CHILLON – MONTREAUX – GRUYERES (čokolada,sir)- BERN
Po zajtrku vožnja po severni obali Ženevskega jezera do slikovitega gradu Chillon, ki leži na
skali v jezeru. Grajske sobane so ohranile podobo iz srednjega veka, ko so tu prebivali
Savojski vojvode. Sledi krajši postanek v mondenem letovišču Montreaux, ki slovi po
številnih glasbenih festivalih. Potem se zapeljemo v mestecih Broc in Gruyeres. V prvem si
bomo ogledali čokoladnico Maison Cailler, v drugem pa si bomo ogledali eno izmed dveh
sirarn.Topla malica na poti. Pozno popoldan 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 v hotelu in
večerja.

3. DAN : BERN – WENGEN – COMO - 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.
Topla malica na poti. Sledi vožnja skozi tunel St. Gottard in po italijanskih cestah s kratkim
postankom v mestu Como, mimo Bergama in naprej proti Sloveniji kamor se prispe pozno
ponoči.

CENA POTOVANJA: Prosimo vas, da nas kontaktirate za ceno, ki vam jo izračunamo glede
na želeno število potnikov, vključenih storitev, kategorijo hotela in termin potovanja.

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 prevozi po programu s cestninami in tunelninami,
 2 x nastanitev v 1/2 sobah, na bazi polpenziona v hotelih 3*,
 vstopnino v grad Chillon, izbrano sirarno in čokoladnico,
 železnica na Wengen,
 2 x topla malica na poti (1 x Wengen, 1 x Gruyere ali Broc),
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo izleta,
 DDV.
MOŽNA DOPLAČILA:
 enoposteljna soba,
 zavarovanje rizika odpovedi,
 zavarovanje CORIS.
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