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DOVOLENKY, POZNÁVACIE ZÁJAZDY, VÝLETY, EXKURZIE, CESTOVNÉ LÍSTKY, POISTENIE, 

LETENKY ponúkame V CK TRIP -  HYPERMARKET TESCO, Košická 3, ŽILINA, 0945/463 382, cktrip@cktrip.eu 

 

ŠVAJČIARSKO – TO  NAJ 

    

 
TERMÍN: 

pre kolektív podľa požiadavky 

CENA: cca 235 € 
V cene je doprava autobusom, ubytovanie na 2 noci s raňajkami, prehliadky so sprievodcom CK  

Možný príplatok: cestovné poistenie, vstupenky 

 

PROGRAM: 
1.deň: odchod zo Slovenska v poludňajších hodinách, nonstop tranzit cez Rakúsko a Nemecko s pravidelnými hygienickými 

a bezpečnostnými prestávkami. 

    

2.deň: ráno príchod do Vaduzu, hlavného mesta Lichtenštajnska, šiestej najmenšej krajiny sveta. Nádherné mesto, korunova-

né hradom s krásnym výhľadom a výnimočným historickým centrom. Presun do Luzernu s úžasne zachovanou stredovekou 

architektúrou – Kapellbrucke, jedinečný krytý drevený most s vodnou vežou, mestské hradby s historickými domami, kated-

rála sv. Leodegarda, Jezuitský kostol, Most vetešníkov s Levím pamätníkom, symbolom mesta, jazero Lucerne. Popoludní 

výstup najstrmšou zubačkou sveta na horu Pilatus, s nezabudnuteľným výhľadom na hory Rigi, Säntis, Titlis a nemecký 

Schwarzwald, ubytovanie. 

    

3.deň: raňajky, odchod do štvrtého najväčšieho a hlavného mesta Švajčiarska – Bernu, ktorého centrum je pamiatkou Unesco. 

Počas prehliadky uvidíte Munster Cathedral – najväčší gotický kostol vo Švajčiarsku, zvonicu s nádherným orlojom Zytg-

logge so zabudovanými stredovekými astronomickými hodinami, Bundeshaus – budovu Spolkového parlamentu, pri ktorej sa 

nachádza 26 fontán, reprezentujúcich švajčiarske kantóny, kláštorný chrám sv. Vincence s výhľadom na Bernské Alpy, Bä-

rengraben – priekopu s medveďmi, najkrajšiu ulicu Marktgasse – najdlhšia nákupná promenáda v Európe, na ktorej je dom 

Alberta Eisteina, tvorcu teórie relativity, Múzeum pušiek, v prípade záujmu Botanická záhrada alebo Guten Park. 

Mesto vyniká aj takmer 6 kilometrovými arkádami, jednými z najdlhších krytých obchodných promenád v Európe. Pokraču-

jeme do historického Thunu s krásne zachovanými stredovekými domami a hradom z 12. st., možnosť plavby po Thunskom 

jazere, ubytovanie. 
 

4.deň: raňajky, presun do Ženevy, ležiacej na brehu Ženevského jazera, mesta s úžasnou scenériou Álp. Prehliadka: domi-

nantná Katedrála sv. Petra s krásnou vyhliadkou, fontána Jet d´eau, striekajúca do výšky 140 m rýchlosťou 200 km/hod., ang-

lická záhrada s národným pomníkom, Reformation Wall, Námestie národov so sieťou palácov, ktoré svojou rozlohou konku-

rujú francúzskemu Versailles, Pont du Monc-Blanc s výhľadom na masív, Bourg-de-Four – pamiatka z rimskeho obdobia, 

radnica, kvetinové hodiny zhotovené zo 6500 kvetov na počesť švajčiarskemu hodinárskemu priemyslu. 

V neskorých večerných hodinách odchod na Slovensko. 

   

5.deň: príchod na Slovensko v poludňajších hodinách. 

 

    

Skupina nad 40 osôb – ďalšie 2 osoby zdarma 
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