
 

WYCIECZKA 6 DNIOWA SZWAJCARIA – CERN, TECHNORAMA, FRANCJA 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Europejska Organizacja Badań Jądrowych CERN ośrodek naukowo-badawczy położony na 
północno-zachodnich przedmieściach Genewy na granicy Szwajcarii i Francji, zatrudnia 2600 
stałych pracowników oraz około 8000 naukowców i inżynierów reprezentujących ponad 500 
instytucji naukowych z całego świata. 
Najważniejszym narzędziem ich pracy jest największy na świecie akcelerator cząstek – Wielki 
Zderzacz Hadronów. Główne cele eksperymentu to: poszukiwanie bozonu Higgsa, studiowanie 
kolizji ciężkich jonów, poszukiwanie wskazówek na temat supersymetrii. 
 

WODOSPADY RHEINFALLS - największy pod względem przepływu wodospad 
Europy. Położony jest na przełomie Renu w miejscowości Neuhausen am Rheinfall, 
kanton Schaffhausen (pol. Szafuza) w Szwajcarii. Nad wodospadem góruje zamek Laufer 
 
ANNECY - WENECJA FRANCJI - Liczne kanały oraz mosty sprawiają, że to urokliwe 
miasteczko zwane jest alpejską Wenecją. Może pochwalić się ono starówką z fasadami  
o pastelowych barwach, zamkiem z XII w. Obok zamku, na wzgórzu znajduje się katedra La 
Visitation. Miejscowość ta była kandydatem do zorganizowania Zimowych Igrzysk Olimpijskich 
w 2018 roku, jednak przegrała z Monachium i późniejszym triumfatorem, P'yŏngch'ang. 
Miasto jest również znane z organizacji od 1976 Międzynarodowego Festiwalu Animacji. 
 

NYON - urokliwe miasto w Szwajcarii, w kantonie Vaud, nad Jeziorem Genewskim, 
ok. 25 km na północ od Genewy, zobaczymy Kościół z przełomu XIV i XV wieku, 
Ruiny amfiteatru i akweduktu z czasów rzymskich. 
 

TECHNORAMA – Szwajcarskie Centrum Nauki, wyjątkowe na skalę europejską naukowe 
centrum edukacyjne z ponad 500 stacjami eksperymentalnymi. Dotykać, zrozumieć i bawić się 
- nieważne, czy młodzi, także młodzi duchem, czy też już dobrze zaznajomieni z nauką, sztuką  
i techniką. Odwiedzający zapoznają się bliżej z prawami fizyki i techniką. 
 

Program wycieczki 04 – 09 maja: 
 

Dzień 1 - 04 maja 2020 
22.00 wyjazd spod szkoły przejazd w kierunku Szwajcarii przez Niemcy po drodze 
postoje, co kilka godzin. 
 

Dzień 2 – 05 maja 2020 
Ok. 12 WODOSPADY RHINE FALLS, czas wolny ok 14 wyjazd, kierunek Genewa, 
Po drodze NYON urokliwe miasteczko szwajcarskie 25 km od Genewy ok. 19.00 
Obiadokolacja ok. 20.00 zakwaterowanie, nocleg. 
 

Dzień 3 – 06 maja 2020 
Ok. 8.00 śniadanie, ok. 9.00 przyjazd do CERNU całodniowe zwiedzanie CERN’u  
wystawy ogólnodostępne, około 14 zwiedzanie z przewodnikami laboratoria, 
akceleratora (wybrana grupa wiekowa powyżej 16 lat w zależności od dostępności 
usług Cern) z przerwą a czas wolny, posiłek (sklep z pamiątkami), ok. 18.30 
Obiadokolacja ok. 20.00 Przejazd do hotelu, Nocleg (lub w zależności od pogody, 
zwiedzanie starej części miasta Genewy 
 

Dzień 4 – 07 maja 2020 
ok. 8.00 Śniadanie, ok.9.00 przyjazd do ANNECY WENECJA FRANCJI, zwiedzanie 
ANNECY, czas wolny 18.30 Obiadokolacja, ok. 20.00 Przejazd do hotelu, Nocleg 
 

Dzień 5 – 08 maja 2020 
ok. 7.00 Śniadanie, ok. 07.30 przejazd do Wintertour ok. 11.30 zwiedzanie 
Technoramy, około godziny 19 wyjazd w kierunku Gliwic. 
 

Dzień 6 – 09 maja 2020 
ok. 12- 13.00 powrót do Gliwic.  
  

Cena od osoby 1.650 zł + opłaty 
Program jest ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 

 

Cena obejmuje: 
- Przejazd komfortowym autokarem (klimatyzacja, WC, DVD, barek) 
- 3 noclegi, 3 śniadania, 3 obiadokolacje 
- opieka pilota - przewodnika 
- ubezpieczenie KL, NNW,  
- 4 osoby opieki gratis ( przy grupie 60 osób płacących) 
 

Dodatkowo płatne - 80 €uro: 
- €uro koszty realizacji programu po stronie szwajcarskiej i francuskiej: 
koszt biletów wstępu, przewodników lokalnych, parkingów, opłat drogowych. 
 

Możliwość dokupienia ubezpieczenia od kosztów rezygnacji około 3,5 % ceny imprezy. 
 

 

BIURO PODRÓŻY DAMAR 31-131 KRAKÓW ul. Garbarska 5/2 tel. 605 679 466 
www.damar.com.pl; biuro@damar.com.pl tel. 12 422 84 59;  

 
 


