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RAKOUSKO - ŠVÝCARSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz

I. ALPSKÉ PARKY
II. ALSASKO, ŠVÝCARSKO A ČERNÝ LES
II. Y

Colmar

HB
Basilej

BB

Biel

••

•

St. Ursanne

Freiburg

6

•• Eguisheim
• Mulhouse

•

B

A R T H O L O M Ä B E R G

I. Y
Lindau

•• Bodamské jezero

• Feldkirch
Lüner See
• Bartholomaberg
Luzern
• Silvretta
•
• Pilatus
•• • Ischgl
Partenen
Davos •

I. ALPSKÉ PARKY

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, Velké Meziříčí,
Velká Bíteš ZDARMA. Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí nad Moravou, Žár nad Sázavou 250 Kč;
viz str. 1
Uherské Hradiště 300 Kč; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
až 9
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q AP 30 06
25.7. - 30.7. 10 790,viz text
Příplatek za 1lůžk. pokoj (na vyžádání): +1 900 Kč

II. ALSASKO, ŠVÝCARSKO A ČERNÝ LES
EXKLUSIVNĚ NEJEN ZA VÍNEM DO TŘÍ ZEMÍ
ČERNÝ LES • FREIBURG • MULHOUSE • COLMAR •
EGUISHEIM • BASILEJ • ST. URSANNE • BIEL •
PILATUS • LUZERN

Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce (sleva 1 500 Kč). V hotelu jsou zajištěny kontinentální snídaně.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní
• dopravu luxusním autokarem
• ochutnávku vín s občerstvením v oblasti Černého lesa
• ochutnávka vín v Alsasku, večeře v Eguisheim
• ochutnávka vín v oblasti Baselland
• ochutnávka vín s večeří u jezera Biel
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• vstupy do navštívených objektů: cca 25 EUR+100 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava , V. Bíteš,
V. Meziříčí ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí n/M, Žár n/S 250 Kč; Uh. Hradiště 300 Kč;
viz str. 1
Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
RE
SNÁ ZERVA
ČA
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text).
Odpoledne navštívíme Freiburg, bránu Černého lesa.
Projdeme se malebnými starobylými ulicemi, navštívíme Dóm vystavěný ve stylu francouzské gotiky na náměstí Munsterplatz s domy z různých epoch od gotiky
po rokoko. Dozvíme se také, k čemu sloužily strouhy,
které lemují uličky a sbírají přebytečnou vodu. Poté se
již zastavíme na ochutnávku vín s občerstvením. Večer
se ubytujeme v nejjižnějším městě Alsaska, nedaleko
hranice se Švýcarskem. Náš hotel se nachází v pěší
vzdálenosti historického centra Mulhouse.
2. den: Tento den věnujeme alsaské vinné stezce. S tradiční alsaskou vesničkou se 73 tradičními domy se seznámíme v alsaském ekomuzeu. Poté pojedeme kolem
vinic, slunečných svahů s vinnou révou, budeme projíždět kouzelnými vesničkami s hrázděnými domky a záplavou květin. V Colmaru, v nejzachovalejším městě
Alsaska, se projdeme čtvrtí nazývanou "Malé Benátky".
Budeme mít čas vychutnat atmosféru tohoto kouzelného alsaského města, popřípadě se i projet na lodičkách
po kanálu. Odpoledne se zastavíme na ochutnávku vín
v romantickém městečku Eguisheim obehnaném historickými hradbami. V tomto městečku také povečeříme.
Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani pojedeme do švýcarské vinařské oblasti Baselland, kde také navštívíme místní vinařství a
ochutnáme švýcarská vína z této oblasti. Po příjezdu do
Basileje se vydáme na procházku kouzelným historickým
centrem, tzv. "Velkou Basilejí" ležící na levém břehu Rýna.

%

Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• 3denní Montafon Brandnertal karta
• lanovky mimo kartu:
cca 40 CHF + 20 EUR
• pobytová taxa:
cca 8,50 EUR

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HJ 34 06
22.8. - 27.8.
11 990,viz text
+2 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Cena zájezdu obsahuje:
• 5 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• poplatky za panoramatické horské silnice
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Na náměstí Marktplatz si prohlédneme radnici s nádvořím
postaveným ve stylu burgundské gotiky, uvidíme Rybí trh,
budovu univerzity, historické cechovní domy a labyrintem
starobylých uliček se propleteme k dominantě Basileje - k
Dómu z červeného pískovce, jehož nejstarší část pochází
z 9. stol. Do "Malé Basileje" můžeme přeplout malým trajektem přes Rýn a projít se po nábřežní promenádě. Po
návratu do Mulhouse budeme mít možnost navštívit muzeum automobilů, jedno z nejslavnějších na světě s kolekcí Bugatti, Rolls Royce a dalších automobilů od nejstarších po ty zcela moderní, ale můžeme si i vyzkoušet "na
vlastní kůži", jaké to je Formuli 1 řídit. Zbytek dne budeme mít osobní volno k procházkám v historickém centru,
kde se také nachází restaurace s vynikající alsaskou kuchyní a místními víny. Nocleh.
4. den: Po snídani vyjedeme do oblasti Jura - oblasti tří
jezer v západní části Švýcarska. Malebnou krajinou klikatícími se silničkami přijedeme k pitoresknímu středověkému městečku St. Ursanne UNESCO, kde si necháme
volno na oběd u řeky, která je vyhledávána především
rybáři. V nedaleké sýrárně se dozvíme o výrobě místního sýra s netypickým názvem Hlava mnicha a také ho
zde ochutnáme. V městečku Biel UNESCO, metropoli
švýcarského hodinářství, se můžeme podívat do muzea
hodinek. Jelikož jsme ale v jezerní oblasti tří jezer Bieler,
Neuchatel a Murten, spatříme také maličký ostrov sv.
Petra, kde žil Jean-Jacques Rousseau. Poté již pojedeme
na ochutnávku vín do vinařství ve vesničce Twan nad jezerem Biel. Po ochutnávce pro nás bude připravena večeře s grilovaným masem. Návrat do hotelu v Mulhouse.
5. den: Po snídani odjedeme do Kriens, abychom využili "zlatý lístek". Nejprve vyjedeme soustavou lanovek
na horu Pilatus, kde se nám ve výšce 2.100 m rozevřou
překrásné výhledy na Alpy i Luzern. Po možnosti občerstvení v místní restauraci a krátkých vycházek sjedeme
nejpříkřejší ozubnicovou dráhou na světě s nádhernými
výhledy na jezero do Alpnachstadt, odkud lodí poplujeme do města Luzern. Prohlédneme si jeho malebné
centrum se slavným Kapličkovým mostem, které je na
seznamu UNESCO. Budeme mít také volno k procházkám po jezerní promenádě. Večer odjedeme do ČR.
6. den: Příjezd do ČR v ranních hodinách.

V

Ubytování: Je zajištěno v Tschagguns v hotelu*** s bazénem ve 2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím.
Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.
Snídaně bufet, večeře jednotné menu 3 chody.

CE

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách (odjezd z ČR viz ceník). Německem projedeme kolem bavorské metropole Mnichova do oblasti rakouského
Montafonu. Večer ubytování v údolí Montafonu, večeře.
2. den: Po snídani navštívíme historicky nejvýznamnější město Vorarlberska Feldkirch, které si dodnes dochovalo svůj středověký ráz. Odtud se vydáme přes Vaduz
do Švýcarska a navštívíme nejvýše položené město v
Evropě - Davos, malebně obklopené horskými velikány.
Lanovkami vyjedeme na Jakobshorn (2590 m), odkud
se nám naskytne nádherný panoramatický výhled do
okolí (není v kartě). Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani se vydáme do oblasti Dolního
Montafonu. Lanovkou vyjedeme k Lüner See (1979 m)
(v kartě), odkud se nám naskytne dech tající pohled na
alpské masívy rozprostírající se na rakousko-švýcarském
pomezí. Podnikneme túru kolem jezera, popř. můžeme
posedět na jeho březích a vychutnávat poklidnou horskou atmosféru. Odpoledne přejedeme do
Bartholomäbergu, nazývaném sluneční terasou
Montafonu, prohlédneme si původně románský farní
kostel, nejcennější kostel v celém údolí s křídlovým oltářem z roku 1525. Pak vyjedeme lanovkami přes Kapell
na Sennigrat (2300 m) (v kartě) s nezapomenutelnými
pohledy do údolí. Návrat na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani se v Partenenu podíváme k nejdelšímu schodišti v Evropě čítajícím 4000 schodů. Poté vyjedeme lanovkou Tafamuntbahn a projdeme se po hrázi Vermuntské nádrže. Dokonale vybudovanou horskou
silnicí vedoucí po grandiózní alpské oblasti, kde skály a
firn souzní v optické harmonii snad jako nikde jinde v
Alpách, se vydáme ke "stříbrnému" jezeru Silvretta.
Během krátké procházky nás bude obklopovat na 74 vrcholů nad hranicí 3000 m, kterým vévodí nejvyšší hora
Vorarlberska Piz Buin (3312 m). Poté nás již bude očekávat jedno z nejhonosnějších rakouských středisek a
významné centrum zimních sportů Ischgl. Milovníci hor
si na své přijdou při výjezdu lanovkou na Idjoch (2739
m) (cca 19 EUR) s nádhernými výhledy na alpské velikány na obou stranách hranice. Na ubytování se budeme vracet malebným údolím Paznauntal. Večeře.
5. den: Snídaně, odjezd do blízkého Latschau, abychom se od jezera Staubeken nechali vyvézt lanovkou
Golmerbahn (v kartě) na Grüneck (1893 m) k nádherné panoramatické vyhlídce na Verwallský masív s obzvláště strhujícími formacemi Drei Türmen, Sulzfluh a
Drusenfluh. Po krátké procházce se před námi objeví
Zimba - tzv. Matterhorn Vorarlberska. Při cestě do údolí mohou zájemci vyzkoušet první Vorarlberskou horskou dráhu "Alpin-coaster" vedoucí 2,6 km z Latschau
do Vandansu (není v kartě). Po poledni se projedeme
Silbertalským údolím vonícím divokou romantikou a ze
stejnojmenné vesnice vyjedeme lanovkou pod
Kristalberg (1443 m) (v kartě), kde stojí nejstarší gotický Boží stánek v celém Montafonu - kostelík sv. Agáty.
Odpoledne nás čeká odpočinek a relaxace v areálu
Aquarena v St. Gallenkirchu (v kartě), v komplexu vodních radovánek uzpůsobeném do každého počasí.
Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Po snídani se vypravíme malebnou vorarlberskou krajinou zpět k německým hranicím. V oblasti
Bodamského jezera si uděláme krátkou zastávku v
Lindau se starobylým jádrem, kde se při příjemné procházce budeme moci seznámit s typickou "lindauerskou" architekturou i symbolem města bavorským
lvem. Cesta zpět do ČR, návrat v pozdě večer.

Poznámka: Montafon Brandnertal karta cca 48 EUR,
senioři narození 1952 a dříve cca 45 EUR. 3denní
Montafon Brandnertal karta zahrnuje lanovky a koupání v
3. - 5. dni programu. V době vydání katalogu nejsou ještě publikovány karty pro rok 2017 (uvedené atrakce jsou
z roku 2016). V případě změny bude program upraven.

V

STŘEDISKA RAKOUSKO - ŠVÝCARSKÉHO POMEZÍ
FELDKIRCH • DAVOS • JAKOBSHORN • LÜNER SEE •
BARTHOLOMÄBERG • SENNIGRAT • PARTENEN • SILVRETTA
• ISCHGL • IDJOCH • PAZNAUNTAL • LATSCHAU •
GRÜNECK • ZIMBA • SILBETAL • AQUARENA • LINDAU

