ŠVÝCARSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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I. OKOLO MONT BLANCU - turistika
BERN • VEVEY • LEYSIN • průsmyku COL DU PILLON •
LES DIABLERETS • CHAMONIX • přehrada EMOSSON •
MONTREUX • hrad CHILLON • průsmyk COL DES
MOSSES • jezero LAC LIOSON
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR ve večerních hodinách (odjezd z ČR
viz ceník).
2. den: V noci průjezd Německem do Švýcarska. Prohlídka
Bernu, hlavního města Švýcarska, jehož historické centrum je
zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO. Přejezd k
Ženevskému jezeru, zastávka v mondénním Vevey, na promenádě u jezera populární socha Charlese Chaplina a
památník Jana Palacha. Odjezd do Leysin na nádherné
horské terase. Ubytování. Vycházka na panoramatickou
vyhlídku Prafandaz s vyhlídkou na Ženevské jezero. Večeře.
3. den: Snídaně. Odjezd přes Les Diablerets do průsmyku
Col du Pillon (1546 m n.m.). Gondolovou lanovkou na
vrchol Scex Rouge (2940 m n.m.). Od vrcholové restaurace, kterou navrhl známý architekt Mario Botta, je nádherný
kruhový rozhled. Hlavními dominantami jsou Mont Blanc,
Matterhorn i Jungfrau. Bezpečná vycházka s minimálním
převýšením po ledovci Glacier des Diablerets až ke skalní
věži Quille du Diable. Návrat k lanovce a jízda zpět do průsmyku Col du Pillon. Z průsmyku sestup kolem krásného
vodopádu do Les Diablerets. Procházka po horském
středisku. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: Snídaně. Odjezd do údolí Rhony a z Martigny přejezd přes průsmyky Col de la Forclaz (1526 m n.m.) a Col
des Montets (1461 m n.m.) do věhlasného Chamonix pod
nejvyšší horou Evropy Mont Blanc. Gondolovou lanovkou na
plošinu La Flégere, která je přírodním vyhlídkovým balkonem na oblast Mont Blancu a Chamonix. Vycházka po
vrstevnici do mezistanice Plan Praz, odkud zpět lanovkou do
Chamonix. Prohlídka města, které je známé mezi horolezci
a lyžaři. Při cestě zpět krátká zastávka u přehrady Emosson
v oblasti masivu Dents du Midi. Návrat do hotelu, večeře.
5. den: Snídaně. Odjezd do luxusního Montreux.
Ozubnicovou železnicí na vrcholek Rochers de Naye (2045
m n.m.), cestou vlak vystoupá ze subtropického klimatu do
alpinského pásma. Z vrcholu kruhový rozhled na švýcarské
a francouzské Alpy a rozlehlé Ženevské jezero. Další zajímavostí je tzv. Sviští ráj, kde žije až 14 druhů svišů, které
lze díky kamerám pozorovat přímo v norách. Po vychutnání rozhledů a občerstvení sjezd ozubnicovou železnicí do
mezistanice Caux. Z mezistanice sestup do Montreux, procházka kolem mondénních hotelů a dále po promenádě
podél jezera lemované palmami až k mohutnému vodnímu
hradu Chillon. Návrat do hotelu, večeře.
6. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku Col des Mosses
(1445 m n.m.). Výstup k jezeru Lac Lioson a dále na Pic
Chaussy (2351 m n.m.) s kruhovým rozhledem, kterému
opět dominuje Mont Blanc. Kdo si netroufá na výstup,
může si dát okružní vycházku po náhorní plošině s minimálním převýšením do La Lecherette. Z vrcholu sestup zpět
do průsmyku. Návrat do hotelu, večeře.
7. den: Snídaně. Odchod ke kabinové lanovce a výjezd k
otáčivé restauraci Kuklos s jedinečným panoramatickým
pohledem od Eigeru přes Matterhorn až k Mont Blancu.
Sestup k malému jezírku Lac d’Ai. Výstup do sedla pod
skalní věží Tour d‘Ai, ze sedla nádherný zpětný pohled na
restauraci Kuklos a výhled na Ženevské jezero. Sestup zpět
k jezírku Lac d’Ai a dále do Leysin okolo jezírka Lac de
Mayen pod stejnojmennou skalní věží. Cestou mimořádně
zajímavé skalní útvary. Odjezd do ČR.
8. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.
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Ubytování: Je zajištěno v hotelu Central Residence & Spa
s relaxačním centrem s bazénem, vířivkou, saunou a párou.
2lůžk. pokoje vybaveny vlastním příslušenstvím. Možno
zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce.
Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• vstup do relaxačního centra s bazénem v hotelu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
260 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• lanovky, pobytovou taxu, fakultativní služby:
cca 20 EUR + 130 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR:
Praha, Beroun, Rokycany, Plzeň, Rozvadov, Brno, Jihlava ZDARMA.

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd z ČR
Q HK 33 08 17.8. - 24.8.
14 590,viz text
+2 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
4 000 Kč
Sleva 3. osoba na přistýlce:
-4
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

II. PERLA ŠVÝCARSKÝCH ALP SAAS FEE
FURKAPASS • RHONEGLETSCHER • SAAS FEE •
SPIELBODEN • GLETSCHERGROTTE • HOHSAAS •
KREUZBODEN • FURGGSTALDEN • MATTMARK •
FELSKINN • METRO ALPIN • MITTELALLALIN •
ICE PAVILION • HANNIG • BERN
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR brzo ráno (odjezd z ČR viz ceník).
Odpoledne pojedeme přes Furkapass (2.436 m), jeden z
nejvýše položených průsmyků Švýcarska. Zastavíme se na
vyhlídce hotelu Belvedere, v jehož sousedství se nachází
turistický magnet této oblasti – ledovec Rhonegletscher.
Pokračovat budeme do údolí Saastal. Přijedeme do světoznámého horského střediska Saas-Fee (1.800 m) obklopeného 13 štíty čtyrtisícovek a 9 ledovci, kde se v pozdních
večerních hodinách ubytujeme pro celý náš zbývající pobyt.
2. den: Po snídani vyjedeme novou desetimístnou gondolovou lanovkou na Spielboden (2.448 m) – v kartě. Pod konečnou stanicí lanovky s krásnými výhledy do okolí se nachází sviští ráj. Jde o oblast, kde žije volně kolonie sviště
alpského. Do údolí sejdeme po úzké stezce podél ledovce a
dále po hřebeni panoramatickou cestou přes jezero u horské chaty Gletschergrotte, možnot občerstvení (cca 2,5
hod.). Zájemci se mohou vrátit lanovkou. Odpoledne volno
k procházkám a relaxaci. Odvážnější z nás se mohou oddat
adrenalinové zábavě v Adventure Forest s 280 m dlouhým
přeletem v závěsu na laně nad říčkou Fee-Vispe (cca
31 CHF). Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani sjedeme autobusem do Saas-Grund a kabinkovou lanovkou vyjedeme do výšky 3.146 m do konečné
stanice Hohsaas (3.200 m) – v kartě, kde budeme mít přímo před očima panorama horských velikánů nad Saas-Fee.
Nad stanicí lanovky se projdeme naučnou stezkou “18 čtyřtisícovek”. Poté sjedeme do mezistanice Kreuzboden (2.405
m) – v kartě, a necháme se okouzlit překrásnou přírodou v
podobě alpské květeny, malého jezírka a nám již známých
horských zvířátek – svišů. Zdatnější turisté se vydají na cca
3,5 hod. procházku tzv. alpskou květinovou cestou, která
vede přes Almagelleralp k horní stanici lanovky Furggstalden
a odtud dále do Saas Almagell. Ostatní sjedou k autobusu do
Saas Grund, odkud budou pokračovat k lanovce, která je

vyveze na Furggstalden (1.885 m) - v kartě, kde se mohou
občerstvit na terase horského hotelu. Poté se všichni společně vydáme k přehradě Mattmark (2.197 m), která je obklopena nádhernou krajinou, ale také spojená s velkou tragédií,
která se zde stala před více jak 50 lety a při které zahynulo
několik desítek dělníků. Návrat do hotelu, večeře.
4. den: Po snídani pojedeme lanovkou Felskinn (3.000 m)
– v kartě, a odtud se vydáme podzemní dráhou Metro Alpin
(cca 45 CHF), která je nejvýše položeným metrem na světě.
Přijedeme do ledovcového areálu Mittelallalin (3.500 m).
Tunel je proražený do úbočí hory Allalinhorn, měří 1.749
metrů a překonává výškový rozdíl 476 metrů. Na
Mittelallalinu, z nejvýše položené otáčivé restaurace na světě, se nám naskytne nezapomenutelný zážitek v podobě
úchvatného panorama horských velikánů sahajících od
Allalinu a Weisshornu až po masiv Jungfrau. Najdeme zde také největší umělou ledovcovou jeskyni na světě Ice Pavilion
(5.500 m2 cca 45 CHF) postavenou glaciologem Benediktem
Schnyderem. Ledové sochy a tajemné modré světlo pronikající ledovou masou nabízí pohled do fascinujícího světa
věčného ledu. Vyhlídky nám také umožní nahlédnout do nitra ledovce. Zájemci mohou podniknout z konečné stanice
lanovky Felskinn túru nad střediskem Saas Fee – půjdeme
kolem stád pasoucích se kozorožců až k horní stanici
lanovky na Plattjen. Milovníci lyžování si mohou tento den
zapůjčit vybavení a vyrazit si zalyžovat na skvěle upravené
sjezdovky. Návrat na ubytování, večeře.
5. den: Po snídani si uložíme zavazadla do autobusu a vydáme se lanovkou na Hannig (2.350 m) – v kartě, abychom si
naposledy vychutnali ledovcové panorama a rozloučili se se
světem fascinujících a zároveň neúprosných horských velikánů. Zpáteční cestu si můžeme zpestřit jízdou na terénních
koloběžkách (cca 10 CHF), sejít pěšky (cca 1,5 hod) nebo se
vrátit lanovkou. V odpoledních hodinách se zastavíme v
Bernu UNESCO, hlavním městě Švýcarska, přezdívaném také
město medvědů. Křivolaké staré město je orámováno řekou
Aaare a nabízí úchvatné pohledy na Alpy. Domy z vápence se
středověkými podloubími, renesanční kašny s pestrobarevnými sochami i katedrála jsou jen několika z mnoha důvodů, jež
řadí město mezi skvosty středověké evropské architektury.
V podvečer se již vydáme na cestu zpět do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních 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 vl. příslušenstvím. Možno ubytování 3. os. na přistýlce bez slevy.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní a 3 večeře
• dopravu luxusním autokarem
• lanovky v údolí Saastal dle vyznačení v programu
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• pobytovou taxu, MHD, vstupy, fakul. služby: cca 60 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, V. Meziříčí , Jihlava, Brno ZDARMA;
Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč; Hodonín, Strážnice, Veselí n/M, Ždár n/S
250 Kč; Prostějov 200 Kč; Velká Bíteš, Vyškov 150 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd z ČR
Q HL 32 06
7.8. - 12.8.
14 490,viz text
+1 600 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

do 1. 3.18 až

4%

