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Upřesněné pokyny k zájezdu č. 650/19 
 
 

 

 
 

Region Wallis lemuje 40 čtyřtisícovek. 
 

Cyklostezka vás povede z hor údolím řeky Rhony s krásnou horskou kulisou kolem jezer a 
vodopádů, středověkými městečky k největšímu švýcarskému jezeru a nejkrásnějšímu městu 
na jeho břehu Montreux. Program je doplněn o návštěvu horského střediska Zermatt s maje-
státním Matterhornem.  

Odjezd: pátek 5. 7. 2019.  

Nástupní místa: Trutnov, vlakové nádraží, 14.30 hodin (přistavení 14.15 hodin), Lánov, křižovatka 15.15 hodin, 

Nová Paka, autobusové nádraží 16.00 hodin, Jičín, autobusové nádraží 16.40 hodin, Praha – Černý Most, sraz u 

vchodu do nákupního centra Makro 18.10 hodin (účastníci budou odvedeni vedoucím k zájezdovému autobusu cca 

50 m).  

Účastníci musí být minimálně 20 minut před odjezdem na místě odjezdu, aby bylo možné včas a řádně upevnit 

jízdní kola.  

Všichni účastníci by měli ve vlastním zájmu oznámit místo nástupu. V případě, že na některé nástupní místo nebu-

deme mít nahlášené účastníky, můžeme ho vynechat.  

Nejsou vhodné na kolech upevněné košíky a tašky. Případně musí být během přepravy postranní tašky prázdné. 

Účastník by ve vlastním zájmu měl být přítomný u nakládání jízdních kol. 

Návrat: středa 10 7. 2019.  Předpokládaný příjezd do cílového místa v 10.00 hodin. 

Přeprava a vedoucí: klimatizovaným autobusem, transport kol je zajištěn na speciálním vleku určeném k zájezdové 

přepravě kol. Vedoucím je Petr Gruss, tel.: 777 604 994. Na telefonní číslo vedoucího zájezdu je možné poprvé  

volat až v den zájezdu. Před zájezdem využívejte tel. spojení pouze do cestovní kanceláře.  

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, stornopoplatků, úrazu a ztrátu zavaza-

del za celkovou cenu 144,- Kč.  

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

pojištění. Při případném lékařském ošetření je vyžadována. 

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. Děti musí mít svůj vlastní ces-

tovní pas. 

Zavazadla: vhodné jsou skladné tašky, kletry nebo menší batohy a lehké příruční zavazadlo do autobusu.  

Ubytování: malebné městečko Sion, čtyřlůžkové pokoje, 2 palandy a společné sociální zařízení na chodbě.   

Stravování: snídaně formou bufetu. Večeře lze objednat do 28.6.2019 za celkovou cenu 1 250,- Kč. 

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

obecných podmínek, tj. nejpozději 20 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 cykloturistický zájezd. Vhodná jsou trekkingová, příp. horská kola. Cyklistická 

helma by měla být samozřejmostí. Doporučujeme náhradní duši, lepení, montpáku a cestovní lékárničku. Účastníci 

obdrží fotokopie příslušné cykloturistické mapy. Na trase se projíždí tunely, nutné osvětlení.  

Další informace: náročnost lehká až středně těžká – základní trasy bez výrazného stoupání. Povrch je převážně as-

faltový, místy šotolina. Jednotlivé trasy jsou v údolích vedeny po cykloturisticky značených cestách. Cyklotrasy jsou 

dobře značeny, prochází atraktivními horskými oblastmi. Místa jednotlivých startů jsou většinou ve vyšší nadmořské 

výšce než místa cílů. Autobus s vlekem bude na určených místech čekat pro případ, že by některý účastník měl  
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zájem ukončit etapu dříve. Poslední den je etapa, kdy autobus bude celý den stát. Při neplánované události, kdy au-

tobus najíždí kilometry (např. bloudění, úraz, nepojízdné kolo) bude účastníkovi účtováno 30,- Kč za 1 km. 

Program: 

1. den: odjezd v podvečerních hodinách, možnost nástupu i v západních Čechách. Noční přesun do Švýcarska. 

2. den: GRIMSELPASS 2164 m – panoramatický sjezd z horského průsmyku až na dno romantického údolí, které je 

pokladnicí walliské lidové architektury. Pokračování po pohodlné cyklostezce vedoucí převážně z kopce do Brig (cíl 

zkrácené etapy) nebo až do cíle etapy ve Vispu. Celkem 72 km (+240 m/-1750 m). 

3. den: LEUKERBAD 1450 m – z termálního lázeňského letoviska po silnici do údolí řeky Rhóny. Pokračování mezi 

vinohrady a ovocnými sady do Sionu, historického města s pozůstatky středověkého hradu (cíl zkrácené etapy). Pokračo-

vání údolím řeky Rhóny do cíle v Martigny. Celkem 65 km (+0/-890 m). 

4. den: WALLISKÉ ALPY – ZERMATT 1710 m – nejdříve musíte z Täsche vyjet do Zermattu (po vlastní ose nebo 

zubačkou), který leží na úpatí nejfotografovanější evropské hory – majestátního Matterhornu. Po silnici zpět do Täsche a 

přes Visp (cíl zkrácené etapy) a údolím řeky Rhóny do cíle v Sierre. Celkem 75 km (+240 m/-1150 m).  

Alternativně možnost výjezdu zubačkou na vyhlídku Gornergrat nabízející úchvatný přírodní amfiteátr s více než 35 vr-

choly přesahujícími 4 000 m a rozlehlými ledovci. Vyhlídkový dvacetikilometrový sjezd na kolech zpět do Zermattu. 

5. den: FORCLAZ 1520 m sedlo na švýcarsko-francouzské hranici nedaleko masivu Mont Blanc. Sjezd do údolí řeky 

Rhóny a k Ženevskému jezeru přes Montreux do cíle ve Vevey. Celkem 69 km (+360 m /-1160 m). 

m). Ve večerních hodinách odjezd, noční přesun. 

6. den: návrat v ranních hodinách. 

 

 

 

 

 


