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Svájc, a hófödte Alpoktól a mediterrán Savoya-ig 

 
 

Időpont:     2021 

Utazás:      luxus autóbusszal 

Elhelyezés:  4 éj hotel*** 

         2-3 ágyas fürdőszobás szobákban  

Ellátás:     reggeli 
 

 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban Miskolcról, folyamatos utazás pihenőkkel. Rövid városnézés a gyönyörű 

hegyek között fekvő tiroli fővárosban, Innsbruckban: Mária Terézia utca, Diadalív, Aranytető, várostorony, 

Hofkirche, Hofburg. Szabadprogram. Szállás elfoglalása Tirolban, az esti órákban. 

 

2. nap Délelőtt látogatás Luzern óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános emlékműnek és a Kapellbrückének 

(középkori fedett fahíd) megtekintése. Majd napunkat az Alpok lábánál elhelyezkedő Fribourggal zárjuk, a 

mediterrán környezet és a táj természeti szépsége elvarázsolja az idelátogatót. Szállás elfoglalása a Genfi-tó 

környékén. 

 

3. nap Délelőtt egy kellemes barangolás Gruyeres középkori hangulatú óvárosában, majd látogatás a Nestlé 

csokigyárban kóstolóval egybekötve. Délután kirándulás a Genfi-tó partján lévő Montreuxbe, séta a tóparton, majd 

Svájc híres műemlékét, a vízre épült Chilloni kastélyt tekintjük meg kívülről. Szállás a Genfi-tó környékén. 

 

4. nap Délelőtti úti célunk Chamonix - az "Alpok királynője" a Mont Blanc lábánál. Neve fogalom a hegyek 

szerelmesei körében. Séta lehetőség a városban, majd felvonóval jutunk el az Aiguille du Midi-hez, Európa 

legmagasabban fekvő kilátópontjához (3842 m), karnyújtásnyira a Mont Blanc-tól (4807 m), ahol felejthetetlen 

körpanorámában lesz részünk. Szállás elfoglalása Észak-Olaszországban.  

 

5. nap Délelőtt városnézés Lombardia fővárosában, Milánóban. Séta a történelmi belvárosban: dóm, királyi palota, 

Scala (a világhírű operaház). A dómhoz közel található a gyönyörű fedett bevásárló árkád, a Galleria Vittorio 

Emanuele II, melynek üvegkupolája, mozaikpadlója csodálatos.  Séta a Via Monte Napoleone-n, világ egyik 

"divatfőutcáján", ahol elegáns és drága ékszerboltok, a nagy divatházak, mint a Gucci, a Louis Vuitton, vagy a Prada 

fényes üzletei és székhelyei sorakoznak. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, érkezés vissza Magyarországra a késő 

éjjeli órákban Miskolcra.  

 

Részvételi díj: 112.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz közlekedés, szállás, reggeli és az idegenvezetés 

költségeit. Nem tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját. BBP biztosítás 430 

Ft/fő/nap. Üdülőhelyi illeték: 2.900 Ft/fő 

 

 

+1 nap hosszabbítási lehetőség: 

a.) Délelőtt ismerkedés Luganóval, a Luganói-tó partján fekvő mediterrán hangulatú várossal. Ezután Svájc 

egyik legszebb természeti látnivalóját, a Verzasca völgyet fedezzük fel. Smaragd zöld víz, gyönyörű táj, a 

középkorból ránk maradt hangulatos falvak várnak. Itt találjuk Európa legismertebb gátját, mely hírnevét az itt 

forgatott James Bond filmnek köszönheti, innen ugrott le 220 m magasból a főszereplő James Bond, melyet azóta 

az adrenalin függő ugrók Golden Eye ugrásnak neveznek. Pihenő a festői svájci faluban, Lavertezzo-ban, majd utazás 

az olasz tóvidék gyöngyszeméhez, a hófödte hegycsúcsokkal ölelt festői Maggiore tóhoz. A tó svájci részén 

elhelyezkedő Locarno városában töltünk egy rövid időt. Szállás. Program díja: 17.900 Ft/fő 

b.)  

 

c.) Délelőtt Genf városával ismerkedünk: Jet d’Eau szökőkút, Városháza, a reformáció emlékműve, Szt Péter 

Katedrális. Lehetőségük lesz egy hajókirándulásra is a Genfi tavon. Végezetül a csodás Yvoire-ba utazunk, mely 

Európa legvirágosabb települése, utcái, házai a középkor hangulatát árasztják. Szállás. Program díja: 17.900 Ft/fő 

 

 

 

 



 

Belépők: 

 

-Gruyeres vár belépő 7,5 CHF/fő vagy 

- Gruyeres-sajt készítés megtekintése: 6 CHF/fő 

- Csokigyár  kóstolóval 8 CHF/fő 

- Chillon-i kastély: 9,5 CHF/felnőtt, 5 CHF/gyerek (6-16 év) 

- Chamonix oda-vissza retúr jegy: 

Aiguille du Midi: 52,3 euro/fő (16 év felett); 44,5 euro/fő (4-15 éves korig) 

Mer de Glace 28 euro/felnőtt (16 év felett); 23,8 euro/fő (4-15 éves korig) 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

Kellemes, élményekben gazdag utazást kívánunk! 

 

 


