ŠVÝCARSKO S CK PERISCOPE A OLGOU ŽÁKOVOU

Poznávací, Pobytový s výlety, Zájezd 55+, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
Ačkoliv s CK Periscope Skandinávie můžete cestovat do mnoha zajímavých zemí celého světa, téměř sousední Švýcarsko
v nabídce zájezdů dosud chybělo. Počínaje červnem 2020 ale tuto mezeru zaplníme a postupně vám nabídneme cesty do
mnoha atraktivních zákoutí této malebné země uprostřed Alp, jejíž hranice jsou z Prahy blíž než německý přístav Rostock
u Baltského moře.
První letní zájezd do Švýcarska vypravíme s oblíbenou průvodkyní Olgou Žákovou, jejíž láska k pohybu, horám a historii
se společně s jejími zkušenostmi ze stovek zájezdů vždy promíchají do příjemného zájezdového koktejlu poznání. To vše s
ohledem na věk cestujících klientů.
Proto jsme zvolili jediné pobytové místo v hotelu v městečku Leysin, odkud budeme krásné Švýcarsko společně objevovat.
Čekají na nás mj.
Ženevské jezero s pohledy na okolní vrcholky Alp,
vyhlídky na Matterhorn,
několik cest lanovkami a vlakem,
aktuální novinka – visutá lávka mezi dvěma vrcholky (Peak to Peak) přímo nad ledovcem.
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Termín

Dnů

Cena (Kč)

Nástupní místa

3. 6. - 8. 6. 2020

6

15 900

Plzeň, Praha

CENA OBSAHUJE:
dopravu autobusem,
5x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou),
5x polopenze,
1x jízdné lanovkou,
průvodce,
cestovní pojištění UNIQA K5C včetně storna,
pojištění proti úpadku CK.
CENA NEOBSAHUJE:
vstupné a jízdné,
další výše neuvedené služby.
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 1 500 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2.5 % - osoby starší 65 let - nelze sčítat s dalšími slevami
1000 Kč - třetí lůžko na pokoji
2000 Kč - ubytování ve 4lůžkových pokojích
POZNÁMKA:
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
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Poznámka

PROGRAM:
1. den: Brzy ráno odjezd z Prahy. Cesta na jihozápad přes Německo. Odpoledne příjezd do města Luzern. Nejstarší zakrytý
dřevěný most na světě (Kapellbrücke) s vodní věží a Most vetešníků (Spreuerbrücke) spojují staré město s novým. Večer
příjezd na místo pobytu, horské středisko Leysin.
2. den: Dnes se projedeme vlakem po trase Täsche – Zermatt – Gornergrat. Případně lanovkou na malý Matterhorn
(Kleine Matterhorn).
3. den: Výlet autobusem po okolí Ženevského jezera: mj. zastávky u Olympijského muzea v Lausanne, ve Vevey
a v Montreux (mj. socha Fredie Mercuryho). Po břehu jezera se též projdeme po květinové promenádě k hradu Chillon (zde
škrábaný podpis Lorda Byrona).
4. den: Návštěva slavného lyžařského a olympijského centra Chamonix, odkud vyjedeme lanovkou pod Mont Blanc na
Aiquille du Midi (3 842 m). Z vyhlídky budeme mít za dobrého počasí jak 360stupňový rozhled na švýcarské, italské
i francouzské Alpy, tak na samotný Mont Blanc.
5. den: Dnes se zajedeme podívat na zajímavou novinku pro turisty v oblasti Led Diableres – Gstaad: visutá lávka spojuje
ve výšce 3 000 m dva skalnaté vrcholy. Po lávce lze přejít, pod sebou vidíte sněhové pole a ledovce.
6. den: Přes středověké městečko Gruyères (vyrábí se zde stejnojmenný sýr) a Bern (krátká procházka centrem) se
vrátíme v pozdních hodinách do Prahy.
Pozn.: Pořadí jednotlivých dnů může být upraveno dle počasí, otevíracích dob lanovek apod.
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Švýcarska bez zvláštních omezení, a to pouze na
základě platného cestovního dokladu nebo průkazu totožnosti. Je nezbytné, aby dítě, které cestuje společně s rodičem, bylo
vybaveno svým vlastním cestovním dokladem. Za platnost cestovních dokladů a dodržení podmínek vstupu odpovídá
cestující. Objednatel zájezdu je povinen nahlásit do CK účast cizích státních příslušníků. Bližší informace o podmínkách
vstupu a pobytu naleznete na webech www.mzv.cz a www.mzv.sk.
Pro vstup do Švýcarska není vyžadováno žádné očkování.

