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Svájc, az Alpok kincse 
 

1. nap Indulás a kora reggeli órákban, folyamatos utazás rövid 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 Délelőtti programunk St. Gallen lesz, ahol megtekintjük a barokk katedrálist és a világörökséghez tartozó 

kolostorkönyvtárat. Délután látogatás Luzern óvárosában, a város jelképeinek, az Oroszlános emlékműnek és a 

Kapellbrückének (középkori fedett fahíd) megtekintése. Szállás elfoglalása Svájcban. 
 

3. nap Utazás a Rhone folyó közel 4000 méteres hegyláncokkal határolt völgyében. Csodálatos tájakon keresztül 

érkezünk Täsch-be. Innen fogaskerekű vasúttal jutunk el a Matterhorn lábainál fekvő kisvárosba, Zermattba. 

Ismerkedés az Alpok egyik legelegánsabb üdülőhelyével, majd lehetőség nyílik fogaskerekű vasúttal a Gornergrat 

sziklagerincének elérésére (3100 méter). Lélegzetelállító panoráma nyílik innen a "havasok arénájára", a gleccserek 

sokaságára. Tucatnyi 4000 méter feletti csúcs vesz körül minket, köztük az Alpok második legmagasabb csúcsa, a 

Monte Rosa (4634 m) és a világhírű piramis formájú hegycsúcs, a Matterhorn (4478 m). Rövid séta a lenyűgöző Sion 

városában, majd visszautazás a szállásra. 
 

4. nap Délelőtt egy kellemes séta 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.    
 

5. nap Reggel elhagyjuk szállásunkat, hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Érkezés a késő esti órákban. 

 

+1 nap hosszabbítási lehetőség: 

a., Rövid séta Lausanne-ban, ahol a Savoyai-hercegek és a lausanne-i püspökök uralkodtak. Ezt követően Genf 

városával folytatjuk napunkat: Jet d’Eau szökőkút, Városháza, a reformáció emlékműve, Szt Péter Katedrális. 

Végezetül a csodás Yvoire-ba utazunk, mely Európa legvirágosabb települése, utcái, házai a középkor hangulatát 

árasztják. Szállás. 

 

b., Mai nap betekintést nyerünk a világ legnagyobb részecskefizikai laboratóriumába, a Cern-be. Látványos 

programok (a jövő gyorsítói, a világegyetem részecskéi, a Nagy Hadronütköztető) várják az idelátogatókat. Délután 

ismerkedés Genf városával: Jet d’Eau szökőkút, Városháza, a reformáció emlékműve, Szt Péter Katedrális. Este 

szállások elfoglalása. 
 

Holiday home önellátás 

(2 háló, nappali felszerelt konyhával, fürdőszoba) 

06.22-06.26  09.10-09.14  

 

Részvételi díj 92.900 Ft/fő 86.900 Ft/fő 

Üdülőhelyi illeték 3.900 Ft/fő 3.900 Ft/fő 

+1 nap hosszabbítás  14.200 Ft/fő 14.200 Ft/fő 
 

 

Részvételi díj tartalmazza az utazást luxus autóbusszal, a 4 éj szállás és az idegenvezetés költségeit. Nem 

tartalmazza az üdülőhelyi illeték, a belépőjegyek és az utasbiztosítás díját.  

Betegség, baleset, poggyászbiztosítás: Ft/fő/nap.  

 

Belépők: 

 

- Täsch-Zermatt -Täsch jegy: 16,8 CHF/felnőtt, 8,4 CHF/gyerek (6-16 év) 

- Csokigyár kóstolóval: 8 CHF/fő 

- Chillon-i kastély: 10,5 CHF/felnőtt, 6 CHF/gyerek (6-15 év) 

 

A belépőjegy árak tájékoztató jellegűek, kismértékben változhatnak. 

 

 
 

Élményekben gazdag, kellemes utazást kívánunk! 


