
Website: www.world-avenues.com          Online Booking System: www.wa-ets.ch

100’000 HOTEL WORLDWIDE | (ETS) ONLINE BOOKING SYSTEM

SALES@WORLD-AVENUES.CH

VIP’S HANDLING – PACKAGES - GROUPS – CAR RENTAL – LIMOUSINE SERVICE - SPECIAL VIP HANDLING

Day 01: Geneva
Arrival at Geneva Airport, transfer by private car to 
your Hotel.
Check in at hotel.
Free at leisure 
Overnight at hotel.

Day 02 & 03: Geneva
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 04: Geneva / Interlaken
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Geneva Rail Pass Swiss Station by 
private 
( Train Ticket is not included )
Upon arrival in Interlaken, 
transfer by private car to your Hotel. 
Check in at hotel.
Free at leisure & Overnight at hotel.

Day 05 & 06: Interlaken                                                  
Breakfast at hotel 
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 07: Interlaken / Lucerne
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Interlaken Rail Pass Swiss Station by 
private car ( Train Ticket Not ncluded )
Upon arrival in Lucerne, transfer by private car to 
your Hotel.
Check in at hotel. 
Free at leisure. & Overnight at hotel.

Day 8: Lucerne
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 09: Lucerne
Breakfast at hotel

Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 10 – Lucerne /Zurich
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Lucerne Rail Pass Swiss Station by 
private car 
( Train Ticket Not Included )
Upon arrival in Zurich, transfer by private car to 
your Hotel. Check in at hotel.
Free at leisure. & Overnight at hotel.

Day 11: Zurich
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours & 
Overnight at hotel.

Day 12: Zurich
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours & 
Overnight at hotel.

Day 13: Zurich
Breakfast at hotel & check-out
Transfer by private car to Zurich airport for final 
departure.

>>>>> END OF SERVICES <<<<<

Spectacular Switzerland
12 NIGHTS / 13 DAYS

اليوم االول: جنــيــف

الوصول إىل مطار جنيف واالنتقال ايل الفندق بسيارة خاصة. 

الوصول يف الفندق

وقت حر

املبيت يف الفندق

اليوم الثا� و الثالث: جنــيــف

اإلفطار بالفندق

وقت حر وإمكانية للقيام بجوالت اختيارية

املبيت يف الفندق

اليوم الرابع: جنــيــف / انرتالكن

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: انرتالكن

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت.

اليوم السابع: انرتالكن / لوس�ن

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 الثامن  و التاسع: لوس�ن

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم العارش: لوس�ن / 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 الحادي عرش و الثا� عرش: زيورخ

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم الثالث عرش: زيورخ

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

االنتقال من الفندق بسيارة خاصة ملطار زيورخ للمغادرة.



Day 01: Geneva
Arrival at Geneva Airport, transfer by private car to 
your Hotel.
Check in at hotel.
Free at leisure 
Overnight at hotel.

Day 02 & 03: Geneva
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 04: Geneva / Interlaken
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Geneva Rail Pass Swiss Station by 
private 
( Train Ticket is not included )
Upon arrival in Interlaken, 
transfer by private car to your Hotel. 
Check in at hotel.
Free at leisure & Overnight at hotel.

Day 05 & 06: Interlaken                                                  
Breakfast at hotel 
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 07: Interlaken / Lucerne
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Interlaken Rail Pass Swiss Station by 
private car ( Train Ticket Not ncluded )
Upon arrival in Lucerne, transfer by private car to 
your Hotel.
Check in at hotel. 
Free at leisure. & Overnight at hotel.

Day 8: Lucerne
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 09: Lucerne
Breakfast at hotel

Free at leisure & possibility for optional Tours
Overnight at hotel.

Day 10 – Lucerne /Zurich
Breakfast at hotel & check-out
Transfer to Lucerne Rail Pass Swiss Station by 
private car 
( Train Ticket Not Included )
Upon arrival in Zurich, transfer by private car to 
your Hotel. Check in at hotel.
Free at leisure. & Overnight at hotel.

Day 11: Zurich
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours & 
Overnight at hotel.

Day 12: Zurich
Breakfast at hotel
Free at leisure & possibility for optional Tours & 
Overnight at hotel.

Day 13: Zurich
Breakfast at hotel & check-out
Transfer by private car to Zurich airport for final 
departure.

>>>>> END OF SERVICES <<<<<
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جنــيــف المذهله
12 ليله / 13 يوم

اليوم االول: جنــيــف

الوصول إىل مطار جنيف واالنتقال ايل الفندق بسيارة خاصة. 

الوصول يف الفندق

وقت حر

املبيت يف الفندق

اليوم الثا� و الثالث: جنــيــف

اإلفطار بالفندق

وقت حر وإمكانية للقيام بجوالت اختيارية

املبيت يف الفندق

اليوم الرابع: جنــيــف / انرتالكن

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: انرتالكن

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت.

اليوم السابع: انرتالكن / لوس�ن

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 الثامن  و التاسع: لوس�ن

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم العارش: لوس�ن / 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 الحادي عرش و الثا� عرش: زيورخ

إفطار ىف الفندق.

قضاء وقت حر أو تنظيم جوالت سياحية اختيارية. 

العودة إىل الفندق و مبيت

اليوم الثالث عرش: زيورخ

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

االنتقال من الفندق بسيارة خاصة ملطار زيورخ للمغادرة.


