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by neznal osudy tohoto malého děvčátka z knihy Heidi
děvčátko z hor, která byla přeložena do více než padesáti
jazyků…Podíváme se spolu do vesničky Heididorf u
Maienfeldu. Přeneseme se v čase zpět do švýcarského
horského světa 19. stol. a navštívíme původní „Heidihaus“
(cca 10 CHF), dům dívenky Heidi, který je zařízen přesně
podle předlohy z knihy a prožijeme její příběh a osud její
autorky Johanny Spyri, kterou tento kraj inspiroval k napsání
světoznámého příběhu. Odpoledne se vrátíme přes
Lichtenštejnsko k Bodamskému jezeru. Po návratu do
Bregenzu vyjedeme gondolovou lanovkou na 1.064 m vysokou horu Pfänder (v kartě) a budeme mít možnost vidět
nádherné panorama. Od švýcarských hor, přes Bodamské
jezero, až k německé oblasti Allgäu a velikánům pohoří
Bregenzského lesa. Z ptačí perspektivy uvidíme také jezerní
scénu, kde se v létě pořádají opery přímo na jezeře. Možnost
procházek nebo občerstvení v horské chatě i s nákupem
sýrů nebo místní pálenky. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani se s Bodamským jezerem rozloučíme jezerní perlou - město Lindau se nachází na ostrově a budeme žasnout nad jeho pitoreskní krásou. Nový maják z 19.
stol. skýtá ohromující výhled na jezero a Alpy. Mramorový
bavorský lev naproti je symbolem města. Ve svém volnu
před odjezdem budeme mít dostatek času projít si náměstí a uličky s gotickými a renesančními domy s překrásnými
freskami. Všude nás budou lákat kavárny a venkovní zahrádky k ochutnávce vína, piva, nebo výborného jídla.
Návrat do ČR v pozdních večerních až nočních hodinách.
V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro
rok 2018 (uvedené atrakce jsou z roku 2017). V případě
změny bude program upraven.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy. Snídaně formou bufetu, večeře
jednotné menu 3 chody.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní a 3 večeře
• dopravu luxusním autokarem
• kartu zahrnující vstupy dle programu (lanovka Santis,
muzeum Alpenzell, muzeum Heiden, vláček do
Rorschach, hrad a palác v Meersburg, lanovka Wangs,
lanovka Pfander)
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v podvečer (odjezd z ČR viz text).
2. den: Přes průsmyk Sv. Bernardina s množstvím vodopádů přijedeme ráno do městečka Caslano, návštěva čokoládovny s výrobou známé značky Alprose, prohlídka muzea
čokolády s ukázkou výroby a možností nákupu. Melide s
turistickou atrakcí „Švýcarsko v miniatuře“. Odpoledne
Lugano, město květin, parků, vil a sakrálních staveb, malá
náměstí, schodovité ulice, náměstí Piazza della Reforma,
jezerní promenáda. Odjezd na ubytování.
3. den: Snídaně. Nejslunnější švýcarské město Locarno, prohlídka historického centra, úzké uličky Starého města a poutní kostel St. Maria del Sasso, ke kterému vyjedeme zubačkou, variantně výjezd lanovkou, která je dílem
světoznámého architekta Mario Botta, k horské stanici
Cardada (1340 m. n. m.) panoramatický výhled na jezero a
horské vrcholy v okolí. Budeme mít možnost pokračovat na
Cimettu (1670 m n. m). Fakult. lodní výlet k ostrůvkům
Brissago s jednou z nejkrásnějších švýcarských zahrad, kde
bez ohledu na zeměpisnou šířku rostou vzácné stromy a
květiny pocházející z teplých oblastí celého světa. Přejedeme
do strhující oblasti alpských velikánů. Přes nádherný
průsmyk Nufenpass s horskými vodopády, překrásným
údolím řeky Rhôny, dojedeme na ubytování do oblasti
Saastal, ohromující panorama třinácti čtyřtisícovek, rozsáhlé
ledovce. Ubytování v hotelu*** v centru městečka Fiesch.
4. den: Snídaně. Matternským údolím s říčkou Vispou a
vodopády dojedeme do Täsche a odtud vláčkem do
Zermattu, prohlídka známého střediska na úpatí
Matterhornu. Možnost vyjet lanovkami na Klein Matterhorn
(3883 m n.m.) nebo horským vlakem na Gornergratt
(3089 m n.m.) s krásnými rozhledy na skupinu Monte
Rosa (4634 m n.m.), Matterhorn (4478 m n.m.), Dom či
Täschhorn. Vám, kteří dáte přednost prohlídce Zermattu,
doporučujeme procházku alpskou krajinou k soutěsce
Gornerschlucht (cca 2 hod. tam i zpět). V podvečer návrat
na ubytování do Fiesche.
5. den: Snídaně. Údolím řeky Rhôny do Mörelu a odtud
lanovkou do horského střediska Riederalp a nad Aletschský
ledovec UNESCO, nejdelší alpský ledovec, jenž se táhne asi
25 km z Jungfrau k plošině nad údolím Rhôny. Bohatá
alpská květena, možnost lehké turistiky. Překrásným
Gomským údolím, přes Grimselpass s jezerem, sviští
voliérou a Brünigpass, pokračujeme ke krátké prohlídce
města Luzern, jemuž vévodí světoznámý Kapličkový most u
břehů Vierwaldstättského jezera. Odjezd do ČR.
6. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 3 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• vláček Täsch-Zermatt a zpět
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• 3 večeře:
1 600 Kč
• vstupy, pobytovou taxu, lanovky, fakultativní služby:
cca 300 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Svitavy, Litomyšl,
V. Mýto, Holice (Chrudim), Pardubice, Hradec Králové, Poděbrady ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HD 31 06 31.7. - 5.8.
7 790,viz text
+1 200 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
V případě včasného přihlášení do 2 měsíců před odjezdem se
zájmem o doobsazení nebude účtován příplatek za 1/1 pokoj.
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• vstupy mimo kartu, fakultativní služby:
cca 10 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, V. Meziříčí,
V. Bíteš ZDARMA. Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí n/M, Žár n/S 250 Kč; Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměříž,
Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HA 36 05
5.9. - 9.9.
11 690,viz text
+1 990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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