PROGRAMMA 4-DAAGSE ZWITSERLAND

DAG 1
Na de laatste passagiers opgehaald te hebben in Rotterdam zullen wij via
Duitsland naar Basel in Zwitserland rijden, met een paar sanitaire stop. U
krijgt de gelegenheid om uw benen te strekken in Basel. Er wordt door de
organisatie van Govinda Tours drinken uitgedeeld tijdens de reis, maar dit zal
niet continue zijn. Neem ook uw eigen drinken mee. Vervolgens richting Zurich
naar het hotel. Verwacht rond 16.00 uur bij het hotel te zijn. Na het inchecken
is men vrij om de buurt te verkennen.

DAG 2
Na het ontbijt om 9.30 uur vertrekken wij richting Rheinfall Verwachte
aankomst bij Rheinfall rond 11.00 uur. Jullie krijgen hier de tijd om de
watervallen van dichtbij te zien en de omgeving te verkennen. Je kan hier
kanovaren of een boottocht maken tot bij de watervallen ( entree niet
inbegrepen). Verzamelen om 13.30 en 13.45 uur terug naar Zurich.
We brengen u naar het hart van Zurich. Burikplatz. U krijgt de gelegenheid om
een boottocht over Zurichsee te maken of te wandelen over de beroemde
winkelstraat Bahnhofstrasse. Aan het eind van de Bahnhofstrasse vind je de
Hauptbahnhof. Het centraal station van Zurich. Dit is een van de
drukbezochtste treinstations van in de wereld. Vanaf dit station kan je
verbindingen krijgen naar Spanje, Frankrijk, Italië, Oostenrijk, Duitsland en
meer. Een verdieping lager vind je meer dan 200 winkels waar je diverse
kleding, souvenirs en etenswaren kunt kopen. In de stationshal hangt een
gigantische kunstwerk van Niki de Saint Phalle.L’Ange Protecteur
(beschermengel).

DAG 3
Na het ontbijt om 9.00 uur vertrekken we naar Engelberg/Titles.
(Kabelbaan) ( entree niet inbegrepen)(rond €110,-). Omstreeks 10.30 uur
komen we aan.
Kinderen onder de 5 jaar gratis
Omstreeks 15.00 uur vertrekken we naar Luzern-centrum. Rond 17.30 vertrek
richting Zurich (Hotel )

DAG 4
Na het ontbijt uitchecken en vertrekken naar Nederland.

