
Koło SITPChem  

Grupa Azoty 

Polskie Konsorcjum  

Chemiczne Sp. z o.o.     
zaprasza na   8  dniową wycieczkę:  

Szwajcaria, Włochy, Francja  

Vaduz * Chur * Bergun * Sankt Moritz * Jezioro Como * Mediolan * Courmayeur * Punta 
Henbronner * Aiguille du Midi-Chamonix Mont-Blanc * Genewa * Montreux *  Gruyeres, *- Broc * 
Genewa * Berno * Jungfraujoch *  Lucerna * Zurych * Schaffhausen *  Stein am Rhein * Konstanca 
* Monachium 

 

Termin:  28.04.2019 r. – 05.05.2019 r. 

 
Ramowy program: 
1 dzień (28.04 – niedziela) – Tarnów –Sankt Anton 
Wyjazd z Tarnowa  w godzinach rannych, przejazd w kierunku Szwajcarii na nocleg w okolicy Sankt Anton. 
 
2 dzień - (29.04 – poniedziałek) – Sankt Anton – Vaduz – Bergun –St Moritz 
Śniadanie, przejazd do stolicy Lichtensteinu Vaduz –spacer po mieście następnie przejazd do Chur - 
najstarszego miasta Szwajcarii a obecnie stolicy Gryzonii. Spacer po starym mieście należącym do jednego  
z najpiękniejszych i najlepiej zachowanych w Szwajcarii: pałac biskupi, katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej 
Marii Panny. Przejazd do miejscowości Preda i przejazd Kolejami Retyckimi do Bergun następnie przejazd  
z Bergun przez alpejską przełęcz Julier (2284 m. n.p.m.) do St Moritz. Spacer po najstarszym i najbardziej 
znanym ośrodku narciarskim. Przejazd na nocleg po stronie włoskiej w okolicach Jeziora Como. 
 
3 dzień - (30.04 – wtorek) – Jezioro Como – Mediolan- Courmayeur  
Śniadanie, przejazd nad Jezioro Como, malownicze jezioro położone w górach, ale jednak z prawie 
śródziemnomorskim klimatem, spacer po eleganckim kurorcie Como – promenada nad brzegiem jeziora oraz 
stare miasto z zabytkową zabudową, której nie powstydziłby się nawet Mediolan, następnie przejazd do 
Mediolanu zwiedzanie stolicy Lombardii, stolicy mody, dumnego, najbogatszego miasta Włoch, spacer po 
mieście, podczas którego zobaczymy m.in. Katedrę Duomo – gotycką budowlę będącą jednym z największych 
kościołów świata, Galeria Vittorio Emanuele otwarta w 1878 roku, słynny Teatr La Scala, Zamek Sforzów, fresk 
Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci w refektarzu przy kościele Santa Maria delle Grazie. Przejazd na 
nocleg w dolinie Aosty.  
 
4 dzień - (01.05 – środa) – Courmayeur - Punta Helbronner – Aiguille du Midi – Chamonix  
Śniadanie, Następnie Udamy się do La Palud, gdzie znajduje się dolna stacja kolejki linowej, Skyway Monte 
Bianco nazwanej ósmym cudem świata. W przeszklonych wagonikach wjedziemy na Punta Henbronner 
(3.466 m n.p.m.) z cudowną panoramą Alp. Następnie z Punta Helbronner „starą” kolejką na Aiguille du 
Midi (3.842  m n.p.m.) znajdującego się po francuskiej stronie masywu, po drodze nad lodowcem możemy 
podziwiać masyw Mont Blanc, następnie zjazd najdłuższą na świecie kolejką linową do Chamonix. W przypadku 

wystarczającego czasu spacer po Chamonix a następnie przejazd na nocleg w okolice Genewy.  
 
5 dzień - (02.05 – czwartek) – Genewa -  Zamek Chillon - Montreux - Gruyeres,- Broc - Berno 
Śniadanie, przejazd do Genewy – światowego miasta położonego na zachodnim brzegu Jeziora Genewskiego, 

spacer promenadą nad jeziorem do największej fontanny na świecie Jet d’Eau, bijącej na wysokość aż 140m, 

zwiedzanie licznych zabytków starówki genewskiej, m.in. ascetyczna Katedra Św. Piotra, Audytorium Kalwina, 

ratusz, w którym podpisano wiele międzynarodowych umów i porozumień, Teatr Narodowy, jeden  

z największych na świecie pomników – liczący 100m długości Monument Reformatorów, czas wolny na starówce 

i nad Jeziorem Genewskim, następnie przejazd na Plac Narodów – miejsce będące siedzibą światowych 

organizacji takich jak ONZ, Międzynarodowa Organizacja Czerwonego Krzyża, Światowa Organizacja Handlu 

i wiele innych, spacer koło Pałacu Narodów, przed którym powiewają kolorowe flagi ponad 190 krajów 

należących do Organizacji Narodów Zjednoczonych następnie przejazd dookoła Jeziora Genewskiego,  

w trakcie której zwiedzimy najpiękniejsze miejsca malowniczo położone nad samym jeziorem – zamek 

Chateau de Chillon – tylko z zewnątrz, spacer po  Montreux – miasteczku  uważanego za najstarszy kurort w 

Europie, spacer promenadą, którą chętnie przechadzali się znani tego świata na czele z Cesarzową Elżbietą 

(Sissi) czy Freddiem Mercury, następnie przejazd do Gruyeres, gdzie wytwarzany jest jeden z najbardziej 

znanych szwajcarskich serów, dla chętnych możliwość zwiedzenia pomieszczeń, w których odbywa się 

produkcja oraz degustacja kilku rodzajów sera Gruyeres, następnie przejazd do Broc, dla chętnych zwiedzanie 

fabryki czekolady Callier należącej do słynnego koncernu Nestle, gdzie słodkie wyroby można poznać poprzez  

4 zmysły (czekoladę można zobaczyć, powąchać, dotknąć i oczywiście skosztować), po zwiedzaniu możliwość 

zakupu słodkich pamiątek, przejazd na nocleg w  okolicach Berna. 

6 dzień - (03.05 – piątek) –  Berno - Jungfraujoch - Lucerna 
Śniadanie, przejazd do Berna, stolicy Szwajcarii, w programie między innymi starówka zabudowana 
mieszczańskimi kamieniczkami z licznymi podcieniami, dom Alberta Einsteina, wieża zegarowa, katedra z 
najwyższą w Alpach wieżą i budynki parlamentu a następnie przejazd w Alpy Berneńskie: przejazd do podnóża 
Jungfrau (4158 m n.p.m.). Wjazd kolejką szynową na przełęcz Jungfraujoch (3454 m n.p.m.) - trasa o 
długości ok. 10 km wykuta jest w litej skale, a podróż dostarcza pasażerom niecodziennych wrażeń. Na górze 



zwiedzić można Pałac Lodowy, czyli labirynt z różnorodnymi rzeźbami wykutymi w lodzie. Zjazd również kolejką 
szynową do jednej z dwóch miejscowości: Grindelwald Grund lub Lauterbrunnen następnie przejazd na nocleg w 
okolicach Lucerny. 
 
7 dzień – (04.05 – sobota) – Lucerna - Zurych – Schaffhausen - Stein am Rhein - Konstanca  
Śniadanie, przejazd do Lucerny i zwiedzanie miasta: spacer nad Jeziorem Czterech Kantonów, stare miasto - 
Altstadt i słynny ponad 660-letni drewniany most Kapellbrucke. Następnie przejazd do Zurychu zwiedzanie 
starego miasta leżącego nad brzegiem rzeki Limmat: piękne mieszczańskie kamieniczki, pasaże handlowe, 
kręte uliczki, liczne fontanny (podobno ponad 1100), elegancka Bahnhofstrasse, urocze Jezioro Zurychskie, 
kościół Fraumünster z witrażami Marca Chagalla oraz katedra Großmünster (zwiedzanie z zewnątrz). Przejazd 
do Schaffhausen, zwiedzanie średniowiecznego starego miasta z romańską katedrą i potężnego wodospadu na 
Renie Wizyta w uroczym miasteczku Stein am Rhein, z doskonale zachowaną historyczną zabudową. Przejazd 
w okolice jeziora Bodeńskiego. Spacer uliczkami starego miasta Konstanca następnie przejazd na nocleg w 
okolicach Landsberg am Lech.   
 
8 dzień - (05.05 – niedziela) – Landsberg am Lech  - Monachium – Tarnów 
Śniadanie, przejazd do Monachium, krótki spacer po mieście, następnie podróż w kierunku Polski. Przyjazd do 
Tarnowa w godzinach nocnych. 
 

Cena:  w zależności od ilości uczestników 

2290  zł – przy 40 osobach  (duży autokar) 

2570  zł – przy 30 osobach  (duży autokar) 
3050  zł – przy 20 osobach  (mały autokar 27 lub 30 miejscowy) 
 
Cena zawiera: 

 transport autokarem klasy Lux 

 7 noclegów ze śniadaniami w pokojach 2/3 -os z łazienkami (hotele 2/3* lub pensjonaty) 

 opiekę pilota 

 ubezpieczenie KL i NNW 

 

Cena nie zawiera obligatoryjnych kosztów płatnych u pilota: 

 biletów wstępu do zwiedzanych obiektów , przewodników lokalnych, taksy klimatycznej,  systemu tour 

guide, przejazdu tunelem pod Mont Blanc: ok. 50 CHF i ok. 70 Euro  
 
Cena nie zawiera dodatkowych kosztów płatnych u pilota dla chętnych: 

 obiadokolacji : ok. 60 CHF i ok. 90 Euro  

 przejazdu kolejami panoramicznymi oraz kolejkami linowymi zgodnie z programem: ok. 200 CHF i ok. 
120 Euro 

 napojów do obiadokolacji płatnych we własnym zakresie 

 
Uwagi: 

- Program wycieczki jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.  
- Pilot nie oprowadza po obiektach muzealnych.  
- Obiadokolacje będą realizowane przeważnie w miejscach  zakwaterowania na nocleg 
- Istnieje możliwość ubezpieczenia od rezygnacji z wycieczki za dodatkową opłatą w wysokości 

4,7 %  ceny wycieczki płatne najpóźniej do 5 dni od wpłaty zaliczki 
- Dla członków SITPChem - po uzgodnieniu - będzie przewidziane dofinansowanie  
- Ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji chęć skorzystania z obiadokolacji oraz przejazdu 

kolejami panoramicznymi oraz kolejkami linowymi wg  programu należy zgłosić w momencie zapisu 
na wycieczkę. 

 
Informacje i zapisy z wpłatą zaliczki w wysokości  600 zł do dnia 1.02.2019 r. u kolegi Adama 
Mazura tel. 14 6373790  tel. zakładowy 3790 lub kom. 785 781 119                                                
mail:   adam.mazur@grupaazoty.com   

Po uprzednim zapisie na wycieczkę u kolegi Adama Mazura i uzgodnieniu będzie możliwa wpłata na 
rachunek bankowy SITPChem. 

Całkowita dopłata do wycieczki do dnia 03.04.2019 r.   

Wycieczka - jak zawsze do tej pory - organizowana wspólnie z „Eko-Tourist Sp. z o.o. ul. Radziwiłłowska 21/4, 31-026 Kraków 

 

mailto:adam.mazur@grupaazoty.com

