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World Avenues .S .A
Address:  14, rue Ferrier, CH - 1202 GENEVA - SWITZERLAND
Tel:   +41 22 9069400    -   Fax:  +41 22 9069410
Email:  sales@world-avenues.ch   -   Website:  www.world-avenues.com
*for more details and other packages visit http://world-avenues.com/DLP

http://wa-ets.ch
“Book The World with World Avenues”

Extension ( Munich & Zurich )
6 nights / 7 Days

Day 1: Munich
Arrival Munich Airport & transfer to the hotel by a 
private car.
Check in at hotel & overnight.
Day 2 - Day 3: Munich
Breakfast at hotel, Free at leisure, Overnight at hotel.
Day 4: Munich / Zurich
Breakfast at hotel, Check out from the hotel, Trans-
fer to the train station for travelling to Zurich, ( Train 
ticket is not including ), Transfer from Train Station in 
Zurich to Hotel
Check in at hotel & overnight
Day 5 – Day 6: Zurich
Breakfast at hotel, Free at leisure, Overnight at hotel
Day 7: Zurich
Breakfast at hotel, Check out & Private Transfer to 
Zurich airport for final departure.

وزيوريخ ميونيخ 

أيام  7  / ليايل   6
اليوم األول: ميونيخ

الوصول إىل مطار ميونيخ ، واالنتقال بسيارة خاصة إىل الفندق

الوصول ىف الفندق , مبيت ىف الفندق

اليوم الثاين - اليوم الثالث : ميونيخ

 إفطار ىف الفندق , قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية

اختيارية , العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم الرابع : ميونيخ / زيورخ

إفطار ىف الفندق، اجراءات الخروج للمغادرة قبل الساعه الثانيه عرش ظهرا

االنتقال من الفندق إىل محطة القطار بسيارة خاصة

(غ¦ شاملة تذكرة القطار)

االنتقال من محطة القطار إىل الفندق بسيارة خاصة

الوصول ىف الفندق , مبيت ىف الفندق

اليوم الخامس و السادس : زيورخ

 إفطار ىف الفندق , قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية

اختيارية , العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم السابع : زيورخ

إفطار ىف الفندق، اجراءات الخروج للمغادرة قبل الساعه الثانيه عرش ظهرا

مغادرة الفندق والذهاب بسيارة خاصة إىل مطار زيورخ للسفر النهايئ


