RAKOUSKO - ŠVÝCARSKO
Další širokou nabídku poznávacích zájezdů najdete na www.idealtour.cz
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ALSASKO, ŠVÝCARSKO A ČERNÝ LES
EXKLUSIVNĚ NEJEN ZA VÍNEM DO TŘÍ ZEMÍ

C

O L M A R

ČERNÝ LES • FREIBURG • MULHOUSE • BASILEJ •
ST. URSANNE • BIEL • COLMAR •
EGUISHEIM • PILATUS • LUZERN
Colmar

BB
Basilej
Biel

••

ZELL AM SEE • SCHMITTENHÖHE • KRIMMELSKÉ
VODOPÁDY • LEDOVEC KITZSTEINHORN • KAPRUN
Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ĆR v ranních hodinách. Projedeme přes
malebné údolí Wachau UNESCO, po cestě spatříme strmé
terasovité svahy pokryté vinicemi, barokní majestát klášterů,
romantické zříceniny gotických hradů, opevněné kostely a
mezi tím vším mohutný tok Dunaje. Odpoledne přijedeme
do proslulého lázeňského městečka Zell am See. Malebná
náhorní plošina Schmittenhöhe, romantická promenáda
podél břehu jezera Zeller See a jediný ledovec v Salcbursku
- Kitzsteinhorn Gletscher. Dnes nás čeká nejen samotná
prohlídka Zell am See, ale i projížka lodí po kouzelném
jezeře Zeller See. Následně se ubytujeme v hotelu, večeře.
2. den: Po snídani vyjedeme lanovkou na nejkrásnější
vyhlídkové místo Schmittenhöhe (1965 m). Podnikneme
procházku s výhledy na dech beroucí alpské vrcholy.
Odpoledne navštívíme centrum Národního parku Vysoké
Taury, které láká na panenskou přírodu v samém srdci Alp.
Učarují nás tichá údolí, křišálově čistá horská jezera,
kvetoucí louky a ledovcové potoky s průzračnou vodou.
Budeme-li mít štěstí, spatříme supy, kozorožce a sviště.
Obdivovat budeme moci také impozantní Krimmelské
vodopády - Krimmler Wasserfälle členěné do tří částí,
jejichž celková výše dosahuje tří set osmdesáti metrů, což je
řadí k největším v Evropě. Vrátíme se na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani podnikneme výjezd lanovkou do výšky
3 000 m pod vrchol mystického ledovce Kitzsteinhornu.
Ledovec je opravdovou živoucí legendou, vyhlídková plošina
nám nabídne pohled nejen na Grossglockner, ale i Taury v
celé své kráse. Odpoledne navštívíme vysokohorské vodní
elektrárny v Kaprunu, které nejsou jen ztělesněním technického pokroku, ale také turistickou atrakcí. Nejvýše položenou
přehradní nádrží je Mooserboden, jezero ležící 2 036 m n.m.,
napájené tajícím ledem z ledovce Pasterze. Umělá jezera,
jezy a přehrady mezi skalnatými vápencovými štíty Vysokých
Taur vytvářejí jedinečné prostředí s četnými stezkami a
jedinečnou scenérií. Návrat do ČR v nočních hodinách.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu ve 2lůžk. pokojích s vl.
příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby na přistýlce.
Cena zájezdu obsahuje
• 2 ubytování s polopenzí
• dopravu standardním autokarem
• lanovky na Schmittenhöhe, Kitzsteinhorn
• vstup na Krimmelské vodopády a centra NP Vysoké Taury
• plavba lodí po jezeře Zell am See
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
Cena neobsahuje:
140 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 2):
• výjezd k elektrárnám, pobytovou taxu, fakultativní služby:
cca 35 EUR

•

St. Ursanne

Freiburg

III. AŽ NA STŘECHU SALCBURSKA

•• Eguisheim
• Mulhouse

•

Luzern
•• Pilatus

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: 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. 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.
3. 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 hodinkářství, 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.
4. den: Tento den věnujeme alsaské vinné stezce. S tradiční
alsaskou vesničkou se 73 tradičními domy se seznámíme
v alsaském ekomuzeu, kde se přeneseme do běžného
života v Alsasku na začátku 20. století. Poté pojedeme
kolem vinic, slunečných svahů s vinnou révou, budeme
projíždět kouzelnými vesničkami s hrázděnými domky a
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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, a zde také povečeříme. Návrat do hotelu.
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.
Ubytování: Je zajištěno v hotelu*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování 3. osoby
na přistýlce. 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. 2):
• vstupy do navštívených objektů: cca 25 EUR+125 CHF

Nástupní a svozová místa v ČR (autokar): Praha, Brno, Břeclav,
Frýdek Místek, Hodonín, Hranice na Moravě, Kroměříž, Kuřim, Mikulov, Nový
Jičín, Olomouc, Ostrava, Prostějov, Přerov, Strážnice, Tišnov, Zlín ZDARMA.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, Velká Bíteš,
Velké Meziříčí ZDARMA; Vyškov 150 Kč; Prostějov 200 Kč; Břeclav, Hodonín,
Strážnice, Veselí nad Moravou, Žár nad Sázavou 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 AC 39 03
28.9. - 30.9.
6 290,viz text
+990 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-800 Kč
Sleva (dítě do 12 let na přistýlce):

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HJ 34 06
21.8. - 26.8.
12 390,viz text
+2 500 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
-1 500 Kč
Sleva (3. osoba na přistýlce):

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1
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