
  
                            

SZWAJCARIA 
WŁOCHY 
MONAKO 

Alpejskie Szczyty i Lazurowe Wybrzeże 

14 dni 
 (samolot) 

 

1 dzień   BEŁCHATÓW            WARSZAWA                                               ZURYCH 

(kolacja) 
02:15 Zbiórka w Bełchatowie. 
02:30 Przejazd autokarem do Warszawy. 
05:30 Zbiórka na Lotnisku im. Fryderyka Chopina w Warszawie – strefa E, hala 

odlotów przy windzie. 

07:40 – 09:45 Przelot samolotem rejsowym do Zurichu (przelot bezpośredni PLL LOT). 

Zobaczymy jedno z najbogatszych miast europejskich: spacer historycznymi ulicami 

położonymi po obu stronach rzeki Limmat, Lindenhof – najstarsza część  starego miasta, 3 

wieże symbole: Grossmunster, Frauenmunster i kościół św. Piotra  XI-XIII w.,  okazały plac 

Munsterhof, domy cechowe, stojący na wodzie stary ratusz, XIX w. Łaźnia Miejska, 

reprezentacyjna ulica Limmatquai. Następnie udamy się do Rapperswill, jadąc wzdłuż 

jeziora Zurychskiego. W Rapperswill krótki spacer  po Hintergasse, odwiedzimy stary 

gotycki zamek wydzierżawiony i odrestaurowany w XIX w. przez hrabiego Władysława 

Platera, który umieścił tam Muzeum Polskie. Póki muzeum jeszcze istnieje warto je 

zobaczyć, gdyż jego los jest niepewny wskutek działań grupki miejscowych  

hochsztaplerów i nacjonalistów. Spacer po starej części miasta (o ile czas pozwoli), nocleg 

w okolicy Zurich/Luzern. Kolacja w hotelu (3-daniowa + 1 x soft drink/osobę). 

   2 dzień   ZURYCH    LLUZERN                ZURYCH 

   (śniadanie/kolacja)    Przejazd  nad Jezioro 4 Kantonów w kierunku Lucerny. Wjazd kolejką na jeden z 

najbardziej efektownych punktów widokowych Szwajcarii - Pilatus  (2137 m. n.p.m.), skąd 
roztacza się panorama na Luzernę i jezioro 4 kantonów! Alternatywnie równie kapitalny 

szczyt Rigi (AZ) Kulm (1800 m.) najstarszy punkt widokowy w Alpach (XIX w.) który zyskał 
sławę dzięki królowej Wiktorii i budowie w 1873 r. pierwszej kolejki zębatej w Europie.  
Wjazd na szczyt obowiązkowy! Spacer po Lucernie, nocleg w okolicy Zurich/Luzern. 
Kolacja w hotelu (3-daniowa + 1 x soft drink/osobę).  

 

3 dzień   ZURYCH    OBIEKT TECHNICZNY (tamy elektrowni wodnych)        BRIG 

(śniadanie/kolacja)    Przejazd  trasą  Furka, znaną z kapitalnych widoków na Alpy, otwartą tylko latem, po 
drodze jeziora, lodowce alpejskie, przełęcz Grimsel, grota lodowcowa (o ile będzie 

otwarta), OBIEKT TECHNICZNY (tamy elektrowni wodnych / z zewnątrz), nocleg w 
okolicy Brig. Kolacja w hotelu. 

  

4 dzień   BRIG     ZERMATT          BRIG 

(śniadanie/kolacja)    Wyjazd lokalnym pociągiem do Zermatt, znanego ośrodka sportów zimowych i alpinizmu 

położonego u stóp Matterhornu, wjazd koleją na szczyt Gornergrat (3089 m. n.p.m.) 
najwyżej położona stacja kolejki w Europie. Widok na ponad  20 czterotysięczników! 
Nocleg w okolicach Brig. Kolacja w hotelu. 

  

5 dzień               BRIG     LOCARNO          BELINZONA    COMO          MEDIOLAN 

(śniadanie/kolacja)    Przejazd do Mediolanu poprzez Locarno, Belinzonę (zwiedzanie jednego z zamków) oraz 
Como. Nocleg w okolicach Mediolanu. Kolacja w hotelu (3-daniowa, ½ wody/osobę + ¼ 
wina/osobę).  



  

 

6 dzień   MEDIOLAN 

(śniadanie/kolacja) Zwiedzanie Mediolamu - spacer po historycznym mieście, potężna siedziba Sforzów,  XIX 
w. galeria Vittorio Emmanuele, słynny Teatro alla Scala, marmurowa Katedra NMP –  jedna 
z najciekawszych budowli gotyckich, średniowieczne centrum miasta - plac Mercanti, 
bazylika Św. Ambrożego, czas wolny, powrót do hotelu. Kolacja w hotelu (3-daniowa, ½ 
wody/osobę + ¼ wina/osobę).  

  

3 dzień 7 dzień               MEDIOLAN       BERGAMO                  JEZIORO ISEO                 MEDIOLAN 

  (śniadanie/kolacja)  Wyjazd do Bergamo: miasta o dwóch obliczach - górnym i dolnym. Wjedziemy do Citta Alta 
otoczonego potężnymi murami obronnymi (UNESCO), zobaczymy katedrę Św. 
Aleksandra, tuż obok wspaniały przykład włoskiego gotyku Santa Maria Maggiore  XII-XIV 
w. z barokowym wnętrzem i cenną renesansową kaplicą, Piazza Vecchia - główny plac 
miejski i Pałac della Ragione (komunalny), średniowieczne wieże rodowe, czas wolny. Po 

południu wyjazd nad jezioro Iseo zw. romantycznym, chwila wolnego w Iseo/Sulzano, 
powrót do hotelu. Kolacja w hotelu (3-daniowa, ½ wody/osobę + ¼ wina/osobę). 

  
   8 dzień                  MEDIOLAN                      GENUA 

 (śniadanie/kolacja) Przejazd do Genui – spacer uliczkami Starego Miasta (jednego z największych w Europie), 
przegląd najważniejszych zabytków i osobliwości: słynne pałace miejskie z listy UNESCO 
(Bianco, Rosso, Doria-Tursi), bazylika Św. Syrusa, Piazza di Ferrari (główny plac miejski i 
jego wielkie budowle), Pałac Dożów (ośrodek władzy Rep. Genui), Dom Krzysztofa 
Kolumba, katedra Św. Wawrzyńca z relikwiarzem Jan Chrzciciela, stary port, czas wolny, 
nocleg w okolicach Genui. Kolacja w hotelu (3-daniowa, ½ wody/osobę + ¼ wina/osobę).  

  

   9 dzień                  GENUA                                           CINQUE 5 TERRE                 GENUA                                  

   (śniadanie/kolacja)  La Spezia we wschodniej części Riwiery Włoskiej, zwiedzamy Rivierę di Levante z jej 

najcenniejszym odcinkiem Cinque 5 Terre (miejsce wpisane na listę światowego 

dziedzictwa kultury UNESCO). Wyprawa do La Spezia, następnie przejazd do Cinque 
Terre, zobaczymy kilka miasteczek o wybitnych walorach krajobrazowych i kulturowych 
położonych na brzegiem morza wśród stromych skał:  Riomaggiore,  Manarola, Vernazza. 
Czas wolny. Powrót do hotelu. Kolacja w hotelu (3-daniowa, ½ wody/osobę + ¼ 
wina/osobę).  

 

   10 dzień                  GENUA                   ALBENGA                 SAN REMO                  RIVIERA DI PONENTE          

   (śniadanie/kolacja)  Przejazd w Kierunku Riviery di Ponenete, ciekawe miejsca i miejscowości na trasie, m.in. 

Albenga, San Remo. Zakwaterowanie w hotelu na Riwierze.  

  

   11 - 13 dzień              RIVIERA DI PONENTE                                     

   (śniadanie/kolacja)  Czas wolny na wypoczynek. W czasie wolnym możliwość realizacji półdniowej wycieczki po 
miejscowościach położonych w pobliskich górach i dolinach (koszt ok. 30 EUR/os) oraz 
wycieczki po Riwierze Di Ponente (koszt ok. 50 EUR/os).  

 

  14 dzień              RIVIERA DI PONENTE   MONAKO          NICEA          WARSZAWA          BEŁCHATÓW 

(śniadanie) Przejazd do Monako - spacer po księstwie, wizyta w  Monte Carlo ze słynnym zakrętem   
F1, budynek najsłynniejszego europejskiego kasyna, port jachtowy, opera de Monte Carlo, 
Stare Miasto z katedrą, w której znajduje się grób Grace Kelly i księcia Rainiera III, plac i 

Pałac Książęcy, wejście do kasyna w czasie wolnym (płatne dodatkowo). Po południu 
przejazd do Nicei.  

19:35 – 22:00      Przelot samolotem rejsowym do Warszawy (przelot bezpośredni PLL LOT). 
     Transfer autokarem do Bełchatowa.  

UWAGI 
Program jest ramowy (orientacyjny) np. kolejność realizacji poszczególnych punktów programu lub niektóre godziny mogą 

ulec zmianie. SIGMA TRAVEL zastrzega sobie ewentualne zmiany w programie imprezy (np. pkt X.2 "Warunków 
Uczestnictwa"). 
 
Dokumentem uprawniającym do przekroczenia granicy jest dowód osobisty bądź paszport. Przeloty obsługują linie lotnicze 
LOT. Dopuszczalne limity bagażu: bagaż podręczny do 8kg (1 sztuka), bagaż rejestrowany do 23kg (1 sztuka).  
 

TERMIN IMPREZY:         CENA: 
 

08.07 – 21.07.2023 ok 11 570 PLN* [cena aktualna przy min. 30 osobach] 



  

  
   

 

PROPONOWANE HOTELE: 

 

SOMMERAU TICINO https://www.sommerau-ticino.ch/en/ 

SCHLOSSHOTEL ALT FURRER https://www.schlosshotel.ch/ 

BELSTAY MILANO LINATE https://www.belstayhotels.it/milanolinate 

TOWER GENOVA https://towergenova.ideahotel.it/it/ 

 

CENA ZAWIERA: 

 przelot samolotem rejsowym z/do Polski (przelot bezpośredni PLL LOT), 

 transport autokarem w trakcie wycieczki, 

 transfery autokarem na trasie Bełchatów – WAW – Bełchatów, 

 zakwaterowanie w hotelach (pokoje z łazienkami), 

 opiekę polskiego pilota, 

 usługi lokalnych przewodników w trakcie zwiedzania (tam gdzie jest to wymagane), 

 wyżywienie zgodnie z programem (śniadania i kolacje), 

 1 x napój typu soft drink do kolacji, 

 bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcje wg programu, 

 obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os), 

 obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Pomocowy płatnej przy pierwszej wpłacie (10 PLN/os), 

 komplet ubezpieczeń (KL do 25000 EUR z uwzględnieniem następstw chorób przewlekłych, NNW do 3000 EUR, bagaż 
podróżny do 200 EUR). 

 

CENA NIE ZAWIERA: 

 kosztu imprez fakultatywnych organizowanych na miejscu, 

 napojów do kolacji, 

 opcjonalnego ubezpieczenia VIP (140 PLN /  KL 100000 EUR, NNW 10000 EUR, OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR), 

 opcjonalnego ubezpieczenia THE BEST (280 PLN / KL 300000EUR, NNW 10000 EUR. OC 100000 EUR, bagaż 1000 EUR), 
 wydatków natury osobistej, 

 innych kosztów niewymienionych w punkcie "cena zawiera". 
 

WARUNKI PŁATNOŚCI: 

 zaliczka w kwocie 1000 PLN/os 

 dopłata do całości do 07.06.2023 

https://www.sommerau-ticino.ch/en/
https://www.schlosshotel.ch/
https://www.belstayhotels.it/milanolinate
https://towergenova.ideahotel.it/it/

