
 

WYCIECZKA 7 dniowa do Szwajcarii, CERN  termin 30.09.2018- 6.10.2018 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

SZWAJCARIA - FRANCJA – SZWAJCARIA 
➢ „CERN” ośrodek naukowo-badawczy położony na północno-zachodnich 

przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, zatrudnia 2600 stałych 
pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 
500 instytucji naukowych z całego świata. 

➢ Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator 
cząstek– Wielki Zderzacz Hadronów.  

➢ WODOSPADY RHEINFALLS - największy pod względem przepływu wodospad 
Europy. Położony jest na przełomie Renu w Szwajcarii. Nad wodospadem góruje 
zamek Laufer 

 
➢ ANNECY - WENECJA FRANCJI - liczne kanały oraz mosty sprawiają, że to urokliwe 

miasteczko zwane jest alpejską Wenecją. Posiada niezwykłą starówkę z fasadami o 
pastelowych barwach oraz niezapomniany zamek z XII w. Obok zamku, na wzgórzu 
znajduje się katedra La Visitation. Miejscowość ta była kandydatem do 
zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich w 2018 roku. Miasto jest również 
znane z  organizacji od 1976 Międzynarodowego Festiwalu Animacji. 

 
Genewa - europejska siedziby ONZ. Zobaczymy m.in: stare miasto z placem de 
Bourg de Four, katedrę św. Piotra, w której wygłaszał kazania Kalwin, 
promenadę des Bastions z pomnikiem reformacji, słynny zegar kwiatowy, 
jezioro Genewskie i największą na świecie fontannę Jet d’Eau (słup wody 
wznoszący się na wysokość 140 m). 

 
Program wycieczki: 

• Wyjazd 30.09.2018   

• 20.00 wyjazd spod szkoły przejazd w kierunku Szwajcarii przez Niemcy po drodze 
postoje, co kilka godzin. 

PONIEDZIAŁEK, 

• Przyjazd do Genewy ok.17 tej.  Obiadokolacja ok. 19.00 w restauracji, zakwaterowanie, 
nocleg po stronie Francuskiej ( pokoje 2,3 osobowe z łazienkami) 

WTOREK, 

• ok.8.00 śniadanie. Godzina  10.00  zwiedzanie CERNU z przewodnikami . 

• Przejazd do Genewy, zwiedzanie: – fontanna Jet d’Eau, zegar kwiatowy, Pomnik 
Reformacji, katedra św. Piotra i Audytorium Kalwina, czas wolny,. 

•  Obiadokolacja ok. 19.00. Przejazd do hotelu, Nocleg  

• zwiedzanie starej części miasta Genewy. 
ŚRODA, 

• ok.8.00 Śniadanie, ok.9.30 przyjazd do CERNU , (Sklep z pamiątkami)  

• ok.13.00 Dalsze zwiedzanie Genewy, objazd po dzielnicy międzynarodowej: siedziba 
ONZ oraz siedziba Międzynarodowego Czerwonego Krzyża 

• ok. 18.00 Obiadokolacja, Przejazd do hotelu, Nocleg 
CZWARTEK, 

• ok. 8.00 ŚNIADANIE, ok. 12.00 wyjazd do ANNECY-WENECJA FRANCJI, zwiedzanie 
ANNECY, czas wolny. Obiadokolacja, ok. 18.30 Przejazd do hotelu, Nocleg 

PIĄTEK, 

• ok. 6.00 Śniadanie, ok.7.00 Wyjazd do Krakowa. Przejazd do Wodospadów 

• Rheinfallas postój 1,5 godzinny przy największym pod względem przepływu 
wodospadem w Europie – Rheinfall.  

SOBOTA,  

• Powrót do Krakowa ok. 10.00 rano 
Cena od osoby obejmuje: 
 
- Przejazd komfortowym autokarem ( klimatyzacja, wc, DVD, barek) 
- 4 noclegi w hotelu, 4 śniadania, 4 obiadokolacje 
- opieka pilota - przewodnika 
- ubezpieczenie KL,  
- NNW możliwość dokupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji 
 
Cena wycieczki 1250 zł plus 100 CHF 
 
 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

Centrum Podróży „Marimpex Travel” Mariola Susuł, 

Email: marimpex.travel@gmail.com Kontakt: Tel: + 48 605 569 757  

Karmelicka 32, 31-128 Kraków  

 

Ubezpieczenie w TU EUROPA na 50 000 EUR 

mailto:marimpex.travel@gmail.com

