
                                       

EXPRES LODOWCOWY  /GLACIER EXPRESS/ 
        SZWAJCARIA – KSIĘSTWO LICHTENSTEIN - AUSTRIA 

       DAVOS – St. MORITZ –  GLACIER EXPRESS – ZERMATT - GÓRA 

   PILATUS – LUCERNA – VADUZ - DÜRNSTEIN 
         

1 dzień  

Wyjazd autokarem z miast: KRAKÓW godz. 04:40, KATOWICE godz. 05:40,          
GLIWICE godz. 06:00. Przejazd przez Czechy do Austrii w okolice 
Innsbrucka. Zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.   
 
 

2 dzień  

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do Szwajcarii do kantonu Gryzonia 
gdzie zwiedzimy DAVOS - najwyżej położone miasto w Europie znane 
głównie z odbywającego się tutaj co roku Światowego Forum Ekonomicznego. Bywają w nim znani politycy, 
gwiazdy i celebryci a pisarz Tomasz Mann właśnie w Davos umieścił akcję słynnej powieści „Czarodziejska 
Góra”. Następnie przejazd do St. MORITZ – spacer po najdroższym kurorcie w Szwajcarii – alpejskiej stolicy 
sportów zimowych. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.   
 
 

3 dzień  

Wczesne śniadanie (może być w formie suchego prowiantu), wykwaterowanie i przejazd do St. Moritz, skąd 
wyruszymy słynnym EKSPRESEM LODOWCOWYM / pociągiem GLACIER EXPRESS / w niemal 8 - godzinną 
podróż do znanego alpejskiego kurortu - Zermatt. W trakcie podróży wygodnymi klimatyzowanymi 
wagonami z dużymi panoramicznymi oknami przejedziemy przez 91 tuneli i 291 mostów, wjedziemy na 
przełęcz Oberalp położoną na wysokości 2033 m oraz przejedziemy przez głęboki na 400 m „Szwajcarski Wieli 
Kanion” czyli wąwóz rzeki Ren oraz będziemy delektować się obiadem, który zostanie zaserwowany na 
pokładzie pociągu bezpośrednio do miejsca siedzącego każdego gościa. W godzinach popołudniowych 
przyjedziemy do jednej z największych atrakcji turystycznych w Szwajcarii - miasteczka Zermatt położonego 
u stóp najbardziej rozpoznawalnego szczytu w Europie - Matterhorn (4478 m n.p.m.). Krótki spacer po 
miasteczku znanego również z tego, że mogą się po nim poruszać wyłącznie samochody elektryczne. Przejazd 
lokalnym pociągiem do parkingu, skąd po dniu pełnym wrażeń wyruszymy autobusem na obiadokolację  
i nocleg do hotelu.  
 

4 dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do miasteczka Alpnachstadt, skąd wyruszymy na wycieczkę 
fakultatywną na szczyt wyjątkowej góry PILATUS (2137 m. n p m) w paśmie Alp Berneńskich – jeden  
z najlepszych punktów widokowych w Szwajcarii położony nad Lucerną i Jeziorem Czterech Kantonów 
(uczestnicy którzy nie będą brali udziału w wycieczce na Pilatus będą mieli czas wolny). Na szczyt Pilatus 
wjedziemy w trakcie ok 30 minutowej podróży najbardziej stromą kolejką zębatą na świecie, a po widokowej 
uczcie na szczycie góry z której rozpościera się panorama Alp, Jeziora Czterech Kantonów i Lucerny zjedziemy 
w dół kolejką gondolową do miejscowości Kriens. Góra Pilatus nazywana jest również Górą Smoka a przez 
setki lat uważana była za przeklętą. Legenda mówi, że tu właśnie zrzucono do niewielkiego jeziorka zwłoki 
Poncjusza Piłata, stąd przez wieki zabraniano na nią wchodzić, czego pilnowali pasterze i lokalne władze.  
W godzinach popołudniowych przejedziemy do najpiękniejszego miasta w Szwajcarii – LUCERNY. Zobaczymy 
m.in. symbol miasta – drewniany Most Kapliczny na rzece Reuss i wieżę Wasserturm, Kościół Jezuitów, 
Museggmauer - niemal nietknięte do czasów współczesnych mury miejskie z dziewięcioma wieżami, 
przejdziemy przez zabytkowe uliczki i place z pięknie zdobionymi kamieniczkami oraz pospacerujemy 
tętniącymi życiem promenadami ciągnącymi się wzdłuż rzeki Reuss. Wieczorem zakwaterowanie w hotelu, 
obiadokolacja, nocleg.  
 
 

5 dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do stolicy Księstwa Lichtenstein – VADUZ. Spacer głównym deptakiem 
miasta przy którym rozlokowane są najważniejsze instytucje, banki, sklepy i atrakcje turystyczne. Nad 
miastem wznosi się Zamek z XIIw. w którym mieszka rodzina książęca władająca Lichtensteinem. Przejazd  
w okolice Salzburga, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



6 dzień  

Śniadanie, wykwaterowanie. Przejazd do jednego z najpiękniejszych zakątków Austrii - Doliny Wachau, 
wpisanej na listę UNESCO. Przejedziemy doliną wzdłuż rzeki Dunaj do miasteczka DURNSTEIN, czas wolny  
i możliwość zakupienia specjalności regionu – likieru brzoskwiniowego a dla chętnych spacer do ruin zamku 
znanego dzięki historii króla angielskiego Ryszarda Lwie Serce. W godzinach popołudniowych wyjazd do 
Polski. Planowany przyjazd do Gliwic/Katowic/Krakowa około godz. 21:30 – 22:40.   
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ŚWIADCZENIA W CENIE:  

• przejazd autokarem klasy lux  /DVD, barek, WC, klimatyzacja/,   

• opłaty drogowe, parkingowe i wjazdowe do miast 

• 5 noclegów w Hotelach***, pokoje 2 - osobowe z łazienkami 

• 5 śniadań - bufet 

• 4 obiadokolacje: dwa dania + woda  

• 1 obiad w pociągu Glacier Express: dwa dania + kawa/herbata 

• 1 kolacja: jedno danie z wodą (w dniu podróży pociągiem)  

• opieka pilota - przewodnika  

• ubezpieczenie NNW do 2 000€, KL do 15 000 €, bagażu do 200€ 

• opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny,  

• opłata administracyjna na Turystyczny Fundusz Pomocowy, 

• podatek VAT 
 

 
WAŻNE INFORMACJE: 

• Dopłata do pokoju 1 – osobowego: + 890,00 zł 

• Wycieczkę Fakultatywną na górę PILATUS ze względu na konieczność wcześniejszej rezerwacji należy 
potwierdzić w dniu podpisania Umowy. W czasie trwania wycieczki nie będzie możliwości dokupienia 
wycieczki fakultatywnej.  

• DOPŁATA: taxy hotelowe, słuchawki, komunikacja lokalna:  ok 20 €,  20 CHF 
 /KWOTY OPŁAT MOGĄ ULEC ZMIANIE/  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biuro Podróży ARION TOUROPERATOR  Sp. z o.o.  ul. Karmelicka 32, 31-128 Kraków  
Tel. 12/632 01 50  www.arionsenior.pl      arion@arion.pl    Zapraszamy  pon – pt  09:30 – 17:30 

Terminy 
2022 

Cena 
podstawowa 

Cena   Senior 
60 + 

13.06 - 18.06   2890 zł 2760 zł 
04.07 - 09.07 2890 zł 2760 zł 
15.08 - 20.08   2890 zł 2760 zł 
11.09 - 16.09 2890 zł 2760 zł 

+ 1070 zł  bilet na pociąg  GLACIER EXPRESS  

+ 350 zł  kolejka w dwie strony na górę PILATUS 


