RODINNÁ VÝPRAVA DO ŠVÝCARSKA

1. července – 6. července 2019

Vydejte se s námi na železniční poznávací okruh pro každého
turistu v každém věku: během prvního prázdninového týdne (termín
výhodně zahrnuje letní české svátky), navštívíte velehory, okusíte letní
ledovec, objevíte vzrušující horské železnice, okouzlující švýcarská města
i úžasné alpské scenérie.
BONUS ZDARMA: NOVÁ LANOVKA NA MALÝ MATTERHORN.
1. den, pondělí 1. července: Vítejte v kolejovém ráji! Po příletu do
Curychu (okolo poledne) se vydáme po kolejích vstříc Alpám. Rychlostí až
200 km/h prosvištíme rychlovlakem nejdelším tunelem světa (57 km) do
jižního kantonu Ticino, kde se ubytujeme v oblasti tamějších průzračných
jezer a ochutnáme dobroty italské kuchyně ve švýcarském stylu.
Nocleh: Lugano, Ticino.
2. den, úterý 2. července: Krásy Ticina. Po prázdninové prohlídce
jezerních středisek Locarna a Ascony se vydáme do hor Ticina: ozubnicovou
železnicí vyjedeme od Luganského jezera na velkolepou vyhlídku Monte
Generoso, jejíž pýchou je supermoderní stavba Kamenný květ od
věhlasného švýcarského architekta Maria Botty.
Nocleh: Lugano, Ticino.
3. den, středa 3. července: Sto italských údolí. Vyhlídkovou lokálkou
Centovalli se vydáme skrz sto italských údolí ze Švýcarska do Švýcarska:
železniční zážitková cesta z Ticina do velehorského Wallisu trvá zhruba dvě
hodiny. Po ochutnávce opravdové Itálie k večeru dojedeme do švýcarského
kantonu Wallis na famózní vyhlídku Belalp, kde se ubytujeme.
Nocleh: Belalp, Wallis.
4. den, čtvrtek 4. července: Božský Belalp. Těžko byste hledali
omamnější vyhlídku na největší alpský ledovec Aletsch, než je hotel Belalp,
který provozujeme v nadmořské výšce bezmála 2 000 metrů. Během
relaxačního pobytu na tomto exkluzivním místě můžete podniknout
nenáročné horské vycházky po okolí a navštívit autentickou alpskou sýrárnu.
Nocleh: Belalp, Wallis.
5. den, pátek 5. července: Ikona jménem Matterhorn. Vrcholem našeho
železničního putování bude matterhornský den. Dojedeme do Zermattu na
úpatí Matterhornu a tam se vydáme novou nejvyšší evropskou lanovkou na
exkluzivní ledovcovou vyhlídku na Malý Matterhorn (jízdné je zahrnuto
v ceně zájezdu) s panoramaty nejfotografovanější hory světa – Matterhornu.
Nocleh: Zermatt, Wallis.
6. den, sobota 6. července: Bern + sýry a čokoláda. Přivstanete si na
kouzelný východ slunce p od Matterhornem? Kolem poledne se vydáme na
cestu napříč Švýcarskem přes metropoli Bern (možnost krátké individuální
prohlídky města) na letiště do Curychu a na cestu zpět domů.
Nezapomeňte nakoupit vyhlášené
a světoznámou čokoládu.
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Termín:

1. července – 6. července 2019

Cena na osobu:

35.900,- 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 5.900,- 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 Ticino, 2x Belalp, 1x Zermatt), polopenze (bohaté snídaňové bufety a tříchodové večeře
z menu 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 5.900,- 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 850 km, potřebujete švýcarskou dálniční
známku za 40,- CHF. Ve Švýcarsku zajistíme parkoviště za 250,- CZK na den, setkání se
skupinou a průvodcem podle dohody na místě. V případě příjezdu autem o den dříve Vám
zajistíme za doplatek 2.000,- CZK na osobu nocleh se snídaní.

Počet účastníků:

12 až 18

Průvodci:

Markéta Meier, Petr Čermák

Program je vhodný pro turisty, kteří mají rádi železnice: zahrnuje delší transfery a vyhlídkové výlety vlakem. Zájezd je určený pro
všechny věkové kategorie, je potřeba zvládnout ujít pěšky aspoň 60 minut. Vzhledem k přesunům Vám doporučujeme zabalit si
co nejúspornější zavazadla, ideálně menší kufříky na kolečkách. 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 nebo
další nepředvídatelné okolnosti se může program zájezdu lehce měnit.
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