
Zarząd Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego w Tarnowie  
zaprasza na wycieczkę : 

 

SZWAJCARIA I JEZIORO BODEŃSKIE 
 „Europejska Niagara“ – wodospady na Renie, Stein nad Renem,Zurych, Lucerna, Szafuza, Konstancja, Meersburg, Lindau, Wyspa Kwiatów Mainau, rejs 

po Renie i po Jeziorze Bodeńskim 

 
DZIEŃ  1  
Wyjazd w dniu 28 kwietnia 2017 o godz. 19.00 z byłego placu targowego przy ul. M. B. Fatimskiej, nocny przejazd przez Czechy i 
Niemcy do Szwajcarii. 
 
DZIEŃ  2  STEIN AM RHEIN – SZAFUZA – RHEINFALL - LAUFEN 
W godzinach porannych przyjazd do niezwykle urokliwej miejscowości Stein am Rhein (Stein nad Renem), spacer zaułkami 
średniowiecznej starówki uważanej za jedną z najpiękniejszych w całej Szwajcarii, czas wolny, następnie rejs statkiem po Renie 
do Szafuzy wśród winnic i historycznych miasteczek, krótki spacer po zabytkowej części Szafuzy (Schaffhausen), miasta 
słynącego z charakterystycznych kamienic z oknami wykuszowymi, przejazd autokarem do Neuhausen, gdzie znajduje się 
największy w Europie wodospad Rheinfall (na zdjęciu obok), panorama 23-metrowej kaskady z zamku Laufen, przejazd do 
hotelu w okolicy Schaffhausen, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg. Hotel–Gasthof KRANZ*** Blumerg. 
 
DZIEŃ  3  ZURYCH - LUCERNA 
Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie Zurychu, największego miasta Szwajcarii (na zdjęciu obok), spacer ulicą Bahnhofstrasse, pod 
którą znajdują się największe bankowe skarbce, taras widokowy Lindenhof - dawny posterunek rzymski, kościół św. Piotra z 
największą tarczą zegarową w Europie, kościół Fraumünster z witrażami autorstwa Marca Chagalla oraz Großmünster - 
świątynia, w której kazania głosił Ulrich Zwingli, „ojciec” szwajcarskiej reformacji, czas wolny, następnie przejazd do Lucerny i 
spacer po lucerneńskiej starówce: m.in. średniowieczne, drewniane mosty - Kapellbrücke (Most Kapliczny) i Spreuerbrücke 
(Most Młyński), fragmenty dawnych murów miejskich, urokliwe place starego miasta, pomnik śpiącego Lwa - jeden z najbardziej 
znanych w Szwajcarii, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. Hotel–Gasthof KRANZ*** Blumerg. 
 
DZIEŃ 4 JEZIORO BODEŃSKIE  
Śniadanie, przejazd malowniczym szlakiem nad pięknie położone na tle Alp Szwajcarskich Jezioro Bodeńskie, wizyta na Wyspie 
Reichenau – największej wyspie na jeziorze, wpisanej w 2000 roku na listę światowego dziedzictwa UNESCO, wyspa słynie z 



łagodnego klimatu, dzięki któremu jest jednym z ulubionych miejsc wypoczynkowych Niemców, możliwość zażycia kąpieli w 
ciepłych wodach jeziora, następnie wejście na słynną Wyspę Kwiatów Mainau – kilkugodzinny pobyt rekreacyjno-
wypoczynkowy w tamtejszym ogrodzie botanicznym z najróżniejszymi kompozycjami i wariacjami roślinnymi zajmującymi całą 
wyspę, wieczorem powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. – Landhotel HUHNERHOF*** Tuttlingen 
DZIEŃ 5  KONSTANCJA - LINDAU 
Śniadanie, zwiedzanie malowniczo położonych nad brzegiem Jeziora Bodeńskiego miasteczek: Konstancja  – miasto 
uniwersyteckie z  historią sięgającą jeszcze czasów rzymskich – mury miejskie rodem z baśni Braci Grimm, ratusz z 
historycznymi freskami, rynek Starego Miasta, przeprawa promem po jeziorze do Meersburga, zwiedzanie zabytkowego 
szwabskiego miasteczka – Miasto Górne z górującymi nad całym jeziorem Nowym i Starym Pałacem, taras widokowy, z którego 
rozciąga się fantastyczna panorama Jeziora Bodeńskiego, Miasto Dolne z promenadą przypominająca nadmorskie deptaki krajów 
śródziemnomorskich, Lindau – niezwykle urokliwe Stare Miasto położone na niewielkiej wyspie połączonej ze stałym lądem 
mostem drogowym i kolejowym, historyczne zabudowania klasztorne i świeckie, port z najsłynniejszym widokiem na Jezioro 
Bodeńskie i Alpy Szwajcarskie, czas wolny, w godzinach wieczornych (ok. 18.00) pożegnanie z Jeziorem Bodeńskim i wyjazd w 
drogę powrotną do Polski. 
 
DZIEŃ 6 Powrót w godzinach porannych w dniu 3 maja 2017r., zakończenie wycieczki. 
 
CENA:1300zł/osobę/możliwość rozłożenia tej kwoty na cztery raty, ostatnia 5 marca  2017r.!!! 
 
Świadczenia zawarte w cenie: 3 noclegi pokoje 2-3 osobowe w hotelach *** ,autokar lux ((klimatyzacja, rozkładane fotele, tv, 
barek),wyżywienie:  3 śniadania, 3 obiadokolacje, ubezpieczenie  kl, nnw, opłaty parkingowe i drogowe, opieka doświadczonego  
pilota, rezerwację  wstępów do zwiedzanych zabytków, podatki. 
 
Informacje dodatkowe:  
Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i na atrakcje (rejs po Renie, rejs po Jeziorze Bodeńskim, Wodospady na Renie, Wyspa 
Kwiatów Mainau itd.) oraz taksa klimatyczna płatne dodatkowo – łączna kwota ok. 60,- EUR za osobę. 
 
Zgłoszenia + zaliczka 200zł. tel. 14 655 8553 lub osobiście. Spotkanie organizacyjne 7 marca 2017 w 
Biurze Zarządu Oddziału ZNP ul. Piłsudskiego 24 o godz.16.00. 
 Serdecznie zapraszamy !!!                www.tarnow.znp.edu.pl 

http://www.tarnow.znp.edu.pl/
http://www.tarnow.znp.edu.pl/

