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S KARTOU V CENĚ
BREGENZ • SANTIS • APPENZELL • vláček z HEIDEN
do RORSCHACHU • STEIN AM RHEIN • MEERSBURG •
HEIDILAND • PFANDER • LINDAU

Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v brzkých ranních hodinách 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 také ubytujeme.
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 - švýcarské 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

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.
Cena neobsahuje:
200 Kč
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1):
• vstupy mimo kartu, fakultativní služby:
cca 7 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; Uh. Hradiště 300 Kč;
viz str. 1
Kroměříž, Olomouc, Přerov, Zlín 350 Kč.
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BODAMSKÉ JEZERO A KRAJ HEIDI

až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HA 36 05
6.9. - 10.9.
10 990,viz text
+1 400 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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až 9
Termíny a ceny zájezdů: (cena za osobu)
kód
od
do
2lůžk. odjezd ČR
Q HP 27 06
4.7. - 9.7.
12 790,viz text
+2 490 Kč
Příplatek za 1lůžk. pokoj:
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Cena zájezdu obsahuje:
• 4 ubytování s polopenzí
• dopravu luxusním autokarem
• lanovky z Ischgl do Samnau, v Saas Grund a Saas Fee
• služby českého průvodce
• zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.
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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.
Tentokrát pojedeme do kraje Heidi. Kdo by neznal osudy
tohoto malého děvčátka, z knihy Heidi děvčátko z hor,
která byla přeložena do více než padesáti jazyků.
Podíváme se do vesničky Heididorf u Maienfeldu.
Navštívíme původní "Heidihaus" (6,90 CHF), dům dívenky Heidi, který je zařízen přesně podle předlohy z knihy a
prožijeme její příběh a osud její autorky Johanny Spyri. Z
Bad Ragaz vyjedeme kabinovými lanovkami na vrchol
Wangs (v kartě) do výšky 2800 m do nádherné oblasti
Heidina kraje. Odpoledne návrat přes Lichtenštejnsko k
Bodamskému jezeru. Po návratu do Bregenzu vyjedeme
gondolovou lanovkou na 1.064 m vysokou horu Pfander
(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 2017 (uvedené atrakce jsou z roku 2016). V
případě změny, bude program upraven.
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Ubytování: Je zajištěno v hotelech ve 2lůžk. pokojích
s vlastním příslušenstvím. Možno zajistit ubytování
3. osoby na přistýlce bez slevy. Snídaně kontinentální,
večeře servírované.

Nástupní a svozová místa v ČR: Praha, Brno, Blansko, Břeclav, Kuřim,
Tišnov, Vyškov ZDARMA; Boskovice, Hodonín, Kroměříž, Olomouc, Prostějov,
Přerov, Strážnice, Uh. Hradiště, Veselí n/M, Zlín, Žár n/S 100 Kč;
viz str. 1
Frýdek Místek, Hranice n/M, Nový Jičín, Ostrava 200 Kč
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Program zájezdu: AUTOKAREM
1. den: Odjezd z ČR v ranních hodinách (odjezd z ČR
viz text). Odpoledne si prohlédneme hlavní město
Tyrolska Innsbruck, kdysi sídelní město Habsburků.
Innsbruck je považován za hlavní město Alp - s působivým pohořím Nordkette hned za svými branami a budovami s bohatou historií ve starém městě je perfektním cílem dovolené pro milovníky sportu a kultury.
Okouzlí nás Zlatá střecha, Vítězná brána, Hofburg. Večer
přijedeme na ubytování, večeře.
2. den: Po snídani se z městečka Ischgl, známého centra zimních sportů dostaneme soustavou pěti lanovek do
švýcarského Samnaun. Během jízdy lanovkami nás bude doprovázet pískot všude přítomných svišů. Samnaun
je nejen rodištěm carvingového lyžování, ale díky bezcelní zóně i vyhledávaným cílem nákupů. Následně budeme autobusem pokračovat do jednoho z nejnavštěvovanějších středisek zimních sportů na světě - do Sv.
Mořice, který je přímo ideální základnou pro pěší turisty.
Po procházce městem nastoupíme do známého červeného vlaku Bernina express. Přes ledovec a průsmyk
Julier se dostaneme do Poschiava, kde přestoupíme na
autobus a dojedeme na místo ubytování v Itálii.
3. den: Po snídani budeme projíždět kantonem Ticino,
italskou částí Švýcarska. Navštívíme typickou švýcarskou
čokoládovnu Alprose v Caslanu a poté se přesuneme k
nejslunnějšímu švýcarskému městu Locarnu, které se
těší okouzlující polohou na severní výspě jezera Lago
Maggiore. Kolem jezera Lago Maggiore a přes
Simplonpass (2005) se dostaneme zpět do oblasti
horských masívů v nádherném údolí Saas. Ubytujeme
se v hotelu v Saas Tal, večeře.
4. den: Snídaně, cesta autobusem přes Matterské údolí,
do nejbohatšího švýcarského městečka Zermatt, které leží uprostřed štítů přesahujících nadmořskou výšku 4000
m. Návštěva tohoto městečka s malebným panoramatem Matterhornu okouzlí každého návštěvníka.
Následuje individuální volno. Možnost podniknutí horské
túry - výjezd na některou z lanovek či procházka alpskou
krajinou a soutěskou Gornerschlucht. Kolem jsou postaveny typické dřevěné domky ověnčené švýcarskými
vlajkami. To celé v nás zanechá dojem nezapomenutelného zážitku. Navečer se vrátíme do hotelu, večeře.
5. den: Po snídani zůstaneme v údolí Saas. Vyvezeme
se lanovkou na Hochsaas až do výšky téměř 3200m s
výhledem na 18 čtyřtisícových vrcholů. Odpoledne se
místním autobusem přesuneme do
Saas Fee.
Procházku městečkem se zachovalou místní architekturou si zpestříme výjezdem lanovkou na ledovec. Poté
co si postavíme sněhuláka, a sjedeme lanovkou do
údolí, nasedneme do našeho autobusu a vydáme se
na zpáteční jízdu. Se Švýcarskem se rozloučíme prohlídkou nejkrásnějšího Švýcarského města Luzernu se
slavným Kapličkovým mostem.
6. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

Cena neobsahuje:
• cestovní pojištění a proti stornu (viz str. 1): 200 Kč
• pobytovou taxu:
cca10 EUR
• Bernina Express St. Moritz/Poschiava:
cca 20 CHF
• vstupy:
cca 150 CHF
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INNSBRUCK • SAMNAUN • SV. MOŘIC • BERNINSKÝ
PRŮSMYK • POSCHIAVA • CASLANO • LOCARNO •
SIMLONPASS • ZERMATT • SAAS • LUZERN
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