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

K VRCHOLŮM ČTYŘTISÍCOVEK
A VADUZ - jízda Bernina Expressem
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– jediný panoramatický vlak jedoucí po ledovci
VADUZ • JUNGFRAUJOCH • TRÜMMELBAŠSKÉ VODOPÁDY •
TÄSCH • ZERMATT • MALÝ MATTERHORN • GORNERGRAT • SAAS
TALL • HOHSAAS • SIMPLONPASS • LUGANO • BERNINA
EXPRESS • BERNINAPASS • SVATÝ MOŘIC • CHANTARELLA

VADUZ

BODAMSKÉ JEZERO A KRAJ HEIDI
S KARTOU V CENĚ
BREGENZ • SÄNTIS • APPENZELL • VLÁČEK Z HEIDEN DO
RORSCHACH • STEIN AM RHEIN UNESCO •
MEERSBURG • HEIDILAND • PFÄNDER • LINDAU
Bodamské jezero
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Santis • Bregenz
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Brzo ráno odjezd z ČR (odjezd z ČR viz text). Cestou
do Švýcarska se zastavíme v hl. městě Lichtenštejnského
knížectví – ve Vaduzu, jemuž dodnes dominuje hradní sídlo panovníka zbudované již ve 13. století. Během zastávky
nahlédneme do nejstarší části města pyšnící se galeriemi s
díly největších mistrů štětce a vyhlášenými muzei. Po krátké procházce odjedeme na ubytování v oblasti Jungfrau.
2. den: Po snídani přejedeme po břehu Brienzského jezera
do oblasti nejvyšších vrcholků Bernských Alp. Ozubnicovou
železnicí vyjedeme až na Jungfraujoch (3.454 m) do nejvýše položené železniční stanice v Evropě. Z vyhlídkové terasy
si vychutnáme jedinečný pohled na sněhem pokryté vrcholy a Aletschský ledovec, který byl pro svou pozoruhodnou
délku cca 23 km zařazen na seznam UNESCO. Velkým lákadlem je v ledovci vysekaný obrovský ledový palác ozdobený modravě nasvícenými sochami z ledu i expozice k historii stavby. A nesmíme se zapomenout ponořit do
fascinujícího světa čokolády Lindt, nejvýše položené prodejny čokolády na světě, jejíhož otevření se zhostil fenomenální švýcarský tenista R. Federer. Další atrakcí Jungfrau regionu
jsou Trümmelbašské vodopády – společně se podíváme na
deset vodopádů uvnitř skalního masívu. Výtah vyveze návštěvníky na osvětlenou galerii pod zemí, odkud je možné
zblízka vidět dunící kaskádu. Večer se vrátíme na ubytování.
3. den: Po snídani odjedeme kolem Thunského jezera do
Kanderstegu, kde i s autobusem najedeme na železniční
podvozky a během 30 minutové jízdy tunelem si ušetříme
několikahodinovou objížku alpských velikánů. Z konečné
stanice Goppenstein se dostaneme do vesničky Täsch, kde
zanecháme náš autobus a místními elektromobily přejedeme do střediska Zermatt, města bez automobilového provozu, které se nachází na úpatí magické a nejkrásnější hory
Evropy – Matterhornu. Můžeme si zvolit výjezd lanovkami
na Malý Matterhorn (3.884 m) s výhledem na blízký
Matterhorn a při dobré viditelnosti s dohledem až na Mont
Blanc a Jungfrau nebo výjezd zubačkou na Gornergrat
(3.090 m) s výhledem na nejvyšší horský masiv Švýcarska
– masiv Monte Rosa a na ledovce. V podvečer odjedeme
na ubytování do údolí čtyřtisícovek Saas Tall.
4. den: Po snídani vyjedeme kabinovou lanovkou ze Saas
Grund na Hohsaas, kde budeme mít přímo před očima panorama horských velikánů nad Saas-Fee. Poté budeme
projíždět krásnou alpskou silnicí, kterou nechal zbudovat
Napoleon Bonaparte, do Simplonského průsmyku. Přes
Domodossolu se dostaneme do italského kantonu Ticino,
do strhující krajiny kontrastů zelených palem a sněhem po-
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krytých ledovců. Zavítáme do Lugana, metropole švýcarské
riviéry u stejnojmenného jezera, které je obklopeno
palmami a horskými štíty. Ubytujeme se v italském Tiranu.
5. den: Po snídani nastoupíme cestu vlakem Bernina
Express k ojedinělé podívané pod dohledem majestátního
vrcholku Piz Bernina (4.049 m). Přes atraktivní průsmyk
Bernina a nejfotografovanější most Švýcarska dojedeme do
mondénního letoviska Svatý Mořic (1.856 m). Zde se vydáme na nenáročnou procházku po Květinové stezce k
chatě Heidi a vyhlídkovému bodu Chantarella (2.005 m).
Zdatnější turisté budou pokračovat přes Corviglia (2.486
m) a Morguns (2.278 m) zpět do Sv. Mořice trasou
Pohádkové cesty nebo přes vesničku Celerina na terénních
koloběžkách. Za hezkého počasí můžeme také vyjet pozemní a kabinovou lanovkou na Piz Nair (3.097 m), odkud
se rozevírá překrásné panorama na východní i západní část
švýcarských Alp. Poté se vydáme na cestu zpět.
6. den: V ranních hodinách příjezd do ČR.
Ubytování: Je zajištěno v hotelech*** ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Jednolůžkové pokoje a pokoje
s přistýlkou pouze na vyžádání.
Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování se snídaní, 3 večeře
• dopravu luxusním autokarem
• lanovku ze Saas Grund na Hohsaas 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):
• vlak Bernina Express II. třída, Tirano–sv. Mořic:
dosp. osoba: 1 300 Kč, dítě do 16 let: 860 Kč
• pobytovou taxu, místní dopravu, fakultativní služby:
cca 330 CHF
Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Plzeň, Brno, Jihlava, V. Meziříčí
ZDARMA; Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč; Břeclav, Hodonín, Jihlava,
Strážnice, Veselí n/M, Ždár n/S 250 Kč; Prostějov 200 Kč; Vyškov 150 Kč

Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HP 29 06 17.7. - 22.7.
13 690,viz text
+2 000 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
FIRST MINUTE SLEVA informace na straně 1

do 10.12.17 až

8%

do 31. 1.18 až

6%

X P R E S S

do 1. 3.18 až

4%

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR brzo ráno do Rakouska (odjezd z ČR
viz text). V podvečer přijedeme do hlavního města
Vorlarlberska Bregenz, které se nachází přímo u břehu
třetího největšího jezera ve Střední Evropě. Bregenz se stal
centrem zájmu mezinárodní architektury. Své stopy zde zanechali takoví architekti jako Hans Hollein, Jean Nouvel a
Peter Zumthor. Možná ještě důležitější než slavná jména je
však samotný kroužek "Vorarlberských architektů". Jejich rukopis - dřevo ve strohém moderním stylu - je viditelný už
léta v celém okolí. Prohlédneme si také tzv. Jezerní scénu,
která je dějištěm oper v letních měsících. Na okraji města v
klidném prostředí nedaleko jezera se ubytujeme. Večeře.
2. den: O břehy Bodamského jezera se dělí tři státy. My ale
chceme vidět šest států, a proto vjedeme do Švýcarska a
krásnou krajinou přijedeme pod vrchol majestátního vrcholu Santis. Gondolovou lanovkou (v kartě) vyjedeme do výšky
2502 m, odkud se nám rozevře výhled současně do Švýcarska, Německa, Rakouska, Lichtenštejnska, Francie a Itálie. Na
vrcholku se nachází panoramatická restaurace a více než 100
let i měřící stanice. Poté už budeme směřovat do nejtradičnější švýcarské vesnice Appenzell, kde se dříve na hlavním
náměstí hlasovalo šavlemi, a věřte či nevěřte až do dnešních
dnů zvednutím ruky. Projdeme se uličkami s malebnými
dřevěnými domy a můžeme také navštívit místní folklórní
muzeum se sbírkami výšivek, oděvů a ukázkami tesařských
prací (v kartě). V městečku Heiden navštívíme muzeum
Henry Dunanta, zakladatele Červeného kříže (v kartě). V domě, kde žil 18 let, se seznámíme s jeho životem, prací, jeho
vizemi, ale také uvidíme Nobelovu cenu i film o jejím nositeli. Ke Švýcarsku patří vlaky, a tak i my nasedneme na malý vyhlídkový vláček, který nás malebnou krajinou přiveze až do
přístavního městečka Rorschach (v kartě), kde si necháme
čas na kávu nebo skleničku a pozorování jachet a plachetnic
na promenádě u jezera. Uvidíme i lázeňský domeček, který
na kůlech vstupuje do jezera a také hrad Wartegg, dnes
hotel, kam se uchýlila císařovna Zita se svým manželem po
pádu monarchie. Návrat na ubytování, večeře.
3. den: Po snídani pojedeme po švýcarské straně jezera.
Naší první zastávkou bude "nejkrásnější "skanzen" švýcarského středověkého města Stein am Rhein. Jako v pohádce
se budeme cítit na Radničním náměstí, obklopeni nádhernými renesančními domy ze 16. stol. s arkýři a barevnými
fasádami. V Kreuzlingen – německé části Kostnice si vyfotíme kámen, kde byl upálen Mistr Jan Hus a poté se již nalodíme i s naším autobusem na trajekt a budeme se těšit plavbou k protější německé straně jezera. Přivítají nás plazící se
vinice na mírných svazích padající do jezera. Po připlutí do
překrásného barokního městečka Meersburg budeme mít
čas ochutnat některou z místních specialit a vybrat si z
množství lákavých restaurací a venkovních zahrádek v labyrintu uliček s hrázděnými a malovanými domy. Můžeme si
také zvolit, zda navštívíme středověký hrad (v kartě) nebo
nový renesanční palác (v kartě), které jsou hlavními lákadly
města. A nesmíme také zapomenout ochutnat Müller
Thurgau - víno Bodamského jezera. Abychom si užili i kouzlo nasvíceného pitoreskního městečka plného kaváren, hospůdek a předzahrádek s vonícími specialitami, zdržíme se až
do večerních hodin. Návrat na ubytování pozdě večer.
4. den: Po snídani se opět podíváme do Švýcarska. Z Wangs
vyjedeme kabinovými lanovkami na vrchol Pizol (v kartě)
(2.844 m) do nádherné oblasti Heidina kraje. Sotva někde
zažijeme takovou mnohostrannost přírody a potkáme třeba
sviště horského nebo kozorožce. Za jasného počasí se nám
nabídne jedinečný panoramatický výhled z Pizolu až na
Rheintal k Bodamskému jezeru, nebo až ke slavnému horskému hřebeni Churfirsten. Pojedeme do kraje Heidi – a kdo

