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Poznávací zájezd s lehkou turistikou do nádherné země v samém srdci Evropy. Bernské a 
Walliské Alpy – místa, kde se představa o kráse alpské krajiny stává skutečností. Zde leží 
Švýcarsko, které známe z barevných prospektů. Švýcarsko je plné přírodních krás a většinu 
rozlohy tvoří Alpy, dosahující výšky přes čtyři tisíce metrů. Vždyť je také jednou 
z nejnavštěvovanějších zemí Evropy. Čeká Vás atraktivní ubytování v Grindelwaldu 
s výhledem na severní stěnu Eigeru.  

Odjezd: středa 8. 8. 2018.  

Nástupní místa: Železný Brod – Turnov – Karlovice, dle dohody, Jičín, autobusové nádraží 19.00 hodin, Praha 

– Černý Most, sraz u vchodu do nákupního centra Makro 20.00 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím 

k zájezdovému autobusu cca 50 m).   

Návrat: úterý 14. 8. 2018.  

Předpokládaný příjezd do cílového místa ve 12.00 hodin.   

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem dopravní společnosti Novotný Železný Brod (včetně prodeje kla-

sických nápojů). Bezpečnostní pásy na všech sedadlech.  

Vedoucím je Jana Konířová, tel. 605 299 133. Volat pouze v den odjezdu a během zájezdu. Pokud to je možné, zasí-

lejte SMS. Před zájezdem používejte telefonní kontakt pouze na cestovní kancelář. 

Pojištění: cestovní kancelář je ze zákona pojištěna proti úpadku u pojišťovny Union, a.s. 

Cestovní kancelář zajišťuje účastníkům, kteří o to ve Smlouvě o zájezdu požádali (či dodatečně požádají), prostřed-

nictvím pojišťovny Union, pojištění pro hrazení léčebných výloh v zahraničí, hrazení stornopoplatků, úrazu a ztrátu 

zavazadel za celkovou cenu 168,- Kč.  

V každém případě je nutné mít s sebou kartu zdravotní pojišťovny (modrá kartička) – evropský průkaz zdravotního 

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

Celní a devizové předpisy: pro běžnou turistiku bez omezení.  

Cestovní doklady: občan ČR může vstupovat a pobývat na území ostatních členských států EU bez zvláštních ome-

zení, a to pouze na základě platného cestovního dokladu nebo občanského průkazu se strojově čitelnými údaji. Děti 

musí mít svůj vlastní cestovní doklad. 

Ubytování: rozepsáno u programu. Povlečení zajištěno. Nutné jsou vlastní ručníky. 

Stravování: snídaně formou bufetu. Večeře lze objednat do 5.8. 2018 za celkovou cenu 1 590,- Kč. 

Platby: účastníkům, kteří neuhradili celý poplatek najednou, připomínáme, že je nutné uhradit doplatek podle Vše-

obecných podmínek, tj. nejpozději 15 dnů před nástupem na zájezd. Po nástupu do autobusu jsou účastníci povinni 

na vyzvání předložit k nahlédnutí doklady o uhrazení celé částky za zájezd. 

Vybavení: běžné pro poznávací zájezd s pěší turistikou. Pro turistiku doporučujeme teleskopické hůlky. V termínu 

konání zájezdu se předpokládá pěkné teplé počasí. Nezapomeňte na pokrývku hlavy a ochranný krém s vyšším fak-

torem, který budete určitě na horách potřebovat. Sluneční paprsky mají podstatně vyšší intenzitu.  

Jízdné a vstupné 

3. den: KRIENS – PILATUS (lanovkou nahoru), PILATUS – ALPNACHSTAD (zubačkou dolů), 72 CHF (cena ve 

skupině). 

4. den: GRINDELWALD (GRUND) – KLEINE SCHEIDEGG (zubačkou jedna cesta) 21,60 CHF (cena ve skupi-

ně). Do Lauterbrunnenu či Wengenu pěšky nebo zubačkou. 

5. den: EMMENTAL – výrobna sýra cca 10 CHF 

6. den: TÄSCH – ZERMATT (tam i zpět mikrobusem – nutný výdaj) 12 CHF 

FURI – SCHWARZSEE (lanovkou nahoru – doporučujeme) 32 CHF, (lanovkou nahoru i dolů) 55 CHF 

Další výdaje 

Převoz zavazadel v Grindelwaldu 6 CHF.  
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Program 

1.den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu v západních Čechách. Noční přesun přes Německo do Švýcar-

ska. 

2.den: STEIN AM RHEIN – architektonická perla Švýcarska, středověké měšťanské domy jsou obrazovou galerií pod 

širým nebem. SCHAFFHAUSEN – zastávka u Rýnského vodopádu, impozantní pohled z vyhlídky Worth. ZÜRICH – 

prohlídka historického jádra města.  

Ubytování: LUZERN – mládežnická ubytovna, 2 palandy a společné sociální zařízení na chodbě.   

3.den: LUZERN – nejmalebnější švýcarské město s mnoha historickými památkami. Kapličkový most – symbol města. 

PILATUS 2221 m – oblíbené výletní místo. Na vrchol vede nejstrmější ozubnicová dráha na světě. Z vrcholu je jedineč-

ný výhled na Luzern, šest jezer a Alpy. Uvádí se, že z vrcholu je rozhled na více než třetinu Švýcarska. 

Ubytování: GRINDELWALD – mládežnická ubytovna, 2 palandy a společné sociální zařízení na chodbě.   

4.den: BERNSKÉ ALPY * impozantní kulisa tří hlavních vrcholů Eiger, Mönch a Jungfrau vévodí oblasti, v níž lze v 

týž den spatřit věčný sníh a led na vrcholcích hor i palmy na březích jezer. Hluboká údolí a kaňony s hučícími vodopády 

kontrastují s klidem zelených luk a pasoucími se krávami. Jako na pavoučích nitích se vznášejí pod bezmračným nebem 

kabiny lanovek, pod nimiž se do stejně neuvěřitelných výšin šplhají typické červené vláčky. Vůbec není náhodou, že je 

celý region zapsán na Seznam přírodních památek UNESCO. Fakultativně populární horskou železnicí na Jungfraujoch 

3454 m a dolů do Grindelwaldu. LAUTERBRUNNEN – jedno z nejkrásnějších údolí v Evropě, strmé srázy přes 1000 m 

vysoké, mnoho vodopádů. GRINDELWALD – oblíbené rekreační středisko ležící pod Eigrem.   

Ubytování: GRINDELWALD – mládežnická ubytovna, 2 palandy a společné sociální zařízení na chodbě.   

5.den: BERN – prohlídka historického jádra města, které je zapsáno na Seznam kulturního dědictví UNESCO. EM-

MENTAL – typická švýcarská krajina plná krásně zelených kopců a šťastně přežvykujících krav. Místo, kde se rodí 

známý ementálský sýr.  

Ubytování: SION – mládežnická ubytovna, 2 palandy a společné sociální zařízení na chodbě.   

6.den: WALLISKÉ ALPY * ZERMATT 1616 m – světoznámé vysokohorské středisko. Fakultativně lanovkou na 

Schwarzsee (hrana Matterhornu), případně na Malý Matterhorn 3880 m nebo zubačkou na Gornergrat 3131 m. Vycházky 

podle zdatnosti účastníků. Zermatt vděčí za svůj věhlas bezesporu mohutnému skalnímu rohu, nejfotografovanější hoře 

světa – Matterhornu. Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun přes Německo. 

7.den: návrat v dopoledních hodinách. 

Individuálně lze vyjet populární horskou dráhou do ledovcového sedla Jungfraujoch 3454 m, nejvýše položené nádraží 

v Evropě. Panoramatický výhled z terasy Sphinx, která se nachází ve výšce 3571 m. Cena cca 185 CHF. 

 

 

 


