TO NEJHEZČÍ ZE ŠVÝCARSKA

úterý 12. 6. – neděle 17. 6. 2018

Užijte si s námi oblíbený poznávací železniční okruh pro každého
turistu v každém věku: během týdne navštívíte Zermatt i Montreux,
svezete se exkluzivním Čokoládovým vlakem (v 1. třídě!), poplujete
romantickým parníkem, objevíte vzrušující horské dráhy, okouzlující
švýcarská města i úžasné alpské scenérie. Uvidíte to nejzajímavější, co
Švýcarsko nabízí, očima Markéty Meier, která v zemi žije 20 let.
1. den, úterý 12. června: Švýcarská riviéra. Program zájezdu začne
odpoledne u Ženevského jezera v oblasti noblesního letoviska Montreux,
kde se ubytujeme přímo u vody. Podíváme se, kde nahrávala své hity
legendární kapela Queen. Stihneme též ikonický vodní hrad Chillon?
Hity dne: Mercuryho Montreux, vodní hrad Chillon.
Nocleh: Montreux.
2. den, středa 13. června: Čokoládový vlak. Vyrazíme na celodenní
pouť exkluzivním Čokoládovým vlakem – luxusně v 1. třídě si na
švýcarských kolejích vychutnáme ranní kávu, prohlédneme si výrobu
slavného sýra Gruyere a čokolády Cailler, samozřejmě i ochutnáme.
Hity dne: Čokoládový vlak, sýrárna Gruyeres, čokoládovna Broc.
Nocleh: Montreux.
3. den, čtvrtek 14. června: Vzhůru do hor. Od ženevského jezera
Léman se vydáme vlakem vstříc velehorám, do oblasti Jungfrau, která
zejména zjara nabízí ohromující výhledy (ledovce, vodopády i rozkvetlé
louky v jedné scenérii – vynikající fototip!).
Hity dne: údolí vodopádů Lauterbrunnen, Thunské jezero, vyhlídkové
vlaky.
Nocleh: oblast Jungfrau.
4. den, pátek 15. června: Po stopách Jamese Bonda. Britský agent
s povolením zabíjet pracoval Ve službách jejího veličenstva mimo jiné na
švýcarské hoře Schilthorn. A právě na tuhle skálu se vyvezeme lanovkou.
Odpoledne možnost vyjet historickou zubačkou na další vyhlídku
Schynige Platte s alpskou botanickou zahradou.
Hity dne: Schilthorn, Schynige Platte.
Nocleh: oblast Jungfrau.
5. den, sobota 16. června: Ikona jménem Matterhorn. Staletou
vyhlídkovou železnicí Lötschberg přejedeme z Bernských do Walliských
Alp na úpatí legendárního Matterhornu. Poté z Zermattu posazeného
1 600 metrů nad mořem vyjedeme spektakulární ozubnicovou dráhou na
třítisícový Gornergrat s panoramaty nejfotografovanější hory světa –
Matterhornu.
Hity dne: Zermatt, Gornergrat, Matterhorn.
Nocleh: Zermatt.
6. den, neděle 17. června: Rozlučka s alpským rájem. Přivstanete si
ráno na pozorování omamného východu slunce na Matterhornu? Cestou
z Zermattu na letiště do Curychu možnost krátké zastávky ve švýcarské
metropoli Bernu, zapsané v seznamu UNESCO. Před odjezdem domů
nezapomeňte na lahodné švýcarské suvenýry: vyhlášené sýry a čokoládu!
Hity dne: Bern, švýcarské železnice.
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Termín:

úterý 12. 6. – neděle 17. 6. 2018

Cena na osobu:

34.900,- CZK ve dvoulůžkovém pokoji (děti od 6 let do 12 let: 50% sleva, děti od 12 do 16 let:
30% sleva, jednolůžkový pokoj za příplatek 3.900,- CZK za celý pobyt).

V ceně je zahrnuto:

veškerá doprava ve Švýcarsku dle programu (vlaky, MHD, autobusy, lanovky i parníky,
včetně příplatků a rezervací na horské vláčky a lanovky uvedené v programu zájezdu),
5x hotelové ubytování ve švýcarské kvalitě 3* v prověřených rodinných hotelech
(2x Montreux, 2x oblast Jungfrau, 1x Zermatt), polopenze (bohaté snídaňové bufety a pestré
tříchodové večeře z typicky švýcarských jídel navštívených regionů), česky mluvící průvodce
(po dobu programu ve Švýcarsku).

V ceně není zahrnuto:

cestovní pojištění, doprava do Švýcarska

Doprava do Švýcarska:

individuální
Doporučujeme letecky: vyzvedneme Vás na letišti v Curychu, letenky pro vás zajistíme.
Aktuální cena zpáteční letenky Praha – Curych v době vypsání zájezdu od 4.000,- CZK
(s blížícím se datem odletu cena zpravidla roste), letět je možné též z Vídně či Drážďan,
aktuálně od 120,- EUR. Odlety z Prahy jsou kolem 10. – 11. hodiny, přílety zpět do Prahy
kolem 19. – 20. hodiny.
Varianta automobil: vzdálenost Praha – Spiez (nedaleko Bernu) 850 km, potřebujete
švýcarskou dálniční známku za 40,- CHF. Na místě možno bezpečně parkovat na veřejném
placeném parkovišti za 250,- CZK na den, individuální přesun vlakem ze Spiez do Montreux
na setkání se skupinou a průvodcem okolo 15. hodiny. V případě příjezdu autem o den dříve
Vám zajistíme za doplatek 2.000,- CZK na osobu nocleh se snídaní. Návrat zpět k automobilu
do Spiez v neděli 17. června po poledni.
Varianta vlak: noční lůžkový, zpáteční jízdné za osobu ve dvoulůžkovém kupé od 5.900,- CZK
nebo zpáteční jízdné za osobu za místo k sezení od 1.500,- CZK. Odjezd z Prahy v pondělí
11. června v 18 hodin (případně z Českých Budějovic ve 20 hodin) příjezd do Curychu v úterý
12. června v 8.20, dopoledne možnost individuální prohlídky města, sraz se skupinou
v poledne. Odjezd v neděli 17. června ve 21.30 z Curychu, příjezd v pondělí 18. června –
České Budějovice 8.50, Praha 11.00.

Počet účastníků:

12 až 18

Průvodci:

Markéta Meier, Petr Čermák

Tento zájezd je vhodný pro všechny věkové kategorie včetně rodin s dětmi i seniorů a zejména (ovšem nejen) pro milovníky
železnic: zahrnuje delší transfery a vyhlídkové výlety vlakem. Vzhledem k poznávacímu programu zájezdu a přesunům veřejnou
dopravou Vám doporučujeme zabalit si co nejúspornější, snadno přenosná zavazadla. Počítejte prosím s tím, že budete
cestovat i se zavazadly. Na cestu potřebujete pohodlné turistické oblečení do každého počasí a dobré boty do každého terénu.
Vezměte prosím na vědomí, že s ohledem na počasí, nečekaná omezení v dopravě či jiné nepředvídatelné okolnosti se může
program zájezdu lehce měnit.
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