ŠVÝCARSKO – TO NEJLEPŠÍ, letecky nebo autobusem
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
POZNÁVÁNÍ ZNÁMÝCH MÍST JEDNÉ Z NEJKRÁSNĚJŠÍCH ZEMÍ EVROPY. JÍZDNÉ NA PILATUS A VLAK LEDOVCOVÝ
EXPRESS JSOU V CENĚ.
Vydejte se s námi na pohodový letecký zájezd do malebné přírody mezi horské velikány a ledovce Švýcarska, stejně tak
jako za poznáním historie Švýcarska, včetně několika památek UNESCO. Kombinace všeho, co nejspíš od Švýcarska
očekáváte (vlaky, lanovky, ledovce, panenská příroda, upravená města a městečka), podané od naší zkušené průvodkyně.
V duchu zájezdů CK Periscope jsme pro vás také vytvořili čas na několik nenáročných vycházek s co nejmenším
převýšením v místech, kam může vyjet autobus, lanovka nebo vlak.
Užijete si různé lanovky, ozubnicovou železnici na Pilatus (jízdné je v ceně), případně plavbu lodí po Lucernském jezeře.
Zařadili jsme i možnost jízdy oběma slavnými vlaky s moderními panoramatickými okny: Ledovcový express je v ceně
zájezdu, Bernina express za příplatek.
Samozřejmostí je ubytování v hotelech včetně snídaní a většiny večeří.
Možnost odjezdu na zájezd autobusem o den dříve a návrat o den později, termín 12. 8. - 21. 8. 2023.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

12. 8. - 21. 8. 2023
13. 8. - 20. 8. 2023

8 dnů
8 dnů

45 105 Kč
55 105 Kč

letiště Praha
letiště Praha

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
letenku z Prahy do Švýcarska a zpět vč. let. tax ve výši 10 000 Kč
na místě dopravu mikrobusem nebo autobusem dle velikosti skupiny
7x ubytování se snídaní v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou), při autobusové verzi ubytování i snídaně 9x
5x večeře (nebo pozdní oběd cestou na ubytování)
jízdné železnicí na Pilatus a vlakem Ledovcový expres
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu)
CENA NEOBSAHUJE:
další stravu
jízdné (50-200 CHF dle počasí a zvolených lanovek)
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 8 000 Kč
příplatek č.1 (jízdné vlakem Bernina Express - max. 1 200 Kč, bude upřesněno): 1 200 Kč
příplatek (jednolůžkový pokoj při autobusové verzi zájezdu): 10 000 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
POZNÁMKY:
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU a Schengenského prostoru.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 15
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PROGRAM:
O den dříve, tzn. v sobotu 12. 8. 2023 možnost odjezdu autobusem z Prahy (cca v 10 hodin) a Plzně (cca

v 11:15) s delegátem CK (bez prohlídek). Nocleh v Curychu u letiště.
1. den: Dopoledne odlet z Prahy do Curychu. Po příletu navštívíme nejvodnatější vodopády Evropy – Rýnské vodopády
a nedaleké kouzelné městečko Stein am Rhein (UNESCO). Ubytováni budeme v oblasti Luzernského jezera (2 noci).
2. den: Dopoledne vyjedeme nejstrmější železniční tratí Evropy na vrchol Pilatus (Dračí hora). Jízdné je v ceně. Vycházka
na vyhlídku na okolní hory a Luzernské jezero. Odpoledne strávíme v historickém centru Luzernu. Nejznámějšími místy jsou
celodřevěný krytý most Kapellbrücke a Pomník lvů vytesaný ve skále. Zájemci mohou vyplout výletní lodí na jezero
(místní název je Vierwaldstättersee) anebo navštívit Švýcarské muzeum dopravy (Verkehrshaus), které je zároveň
zábavním parkem (mnohé exponáty si lze vyzkoušet). Anebo věnujete čas sbírce obrazů Rosengart, jedné z nejzajímavějších
sbírek 19. a 20. století (Monet, Picasso, Klee, Miró apod.) v Evropě? Návrat na ubytování. Večeře je v ceně zájezdu.
3. den: Po krátké zastávce ve městě Chur obklopeném vinicemi (a s nakloněnou katedrálou) dorazíme po poledni do
horského prostředí v oblasti Klosters – Davos – Klosters. Davos je známý konáním lednových setkání ekonomů a politiků
(Světové ekonomické fórum) i mnohými zimními sportovními soutěžemi (krasobruslení, hokej). Zbytek odpoledne strávíme
výjezdem lanovkou na vrchol Jacobshorn a procházkou s výhledy na Davos, stejnojmenné jezero a okolní hory. V případě
volných míst můžeme navštívit sýrárnu Clavadeleralp. Ubytování v oblasti (2 noci). Večeře je v ceně.
4. den: Možnost volby cesty autobusem nebo vlakem Bernina Express (viz příplatek). Vlaky tzv. Rhétské dráhy se vinou
horami přes mnohé viadukty už od roku 1904 a část dráhy přes sedlo Bernina je od roku 2008 na seznamu světového
dědictví UNESCO. Společným cílem je italské Tirano, kde si prohlédneme nádherný poutní Mariánský kostel (UNESCO).
Cestou zpět na ubytování v oblasti Davosu se zastavíme jak pod spirálovitě zatočeným mostem v Brusiu, tak ve slavném
zimním středisku Svatý Mořic (ZOH 1948). Město má příjemné klima a téměř celoročně slunečné počasí. Večeře je
v ceně.
5. den: To nejlepší ze Švýcarska je mimo jiné jízda vlakem, tzv. Ledovcovým expresem (Glacier express). My na něj
nasedneme v Churu a pojedeme do Andermattu. Zde vystoupíme a prohlédneme si památník na přechod Alp generála
Suvorovova. Poté si užijeme mnoha serpentin v horském průsmyku Furka. Ve městě Brig uvidíme na nádvoří největšího
švýcarského zámku Stockalper Palace poštovní kočáry, které jezdily přes horské průsmyky. Večeře je v ceně. Ubytováni
2 noci na jednom místě.
6. den: Dnes se vydáme za výhledy na slavnou horu Matterhorn. Z obce Täsch pojedeme krátce místním vlakem do
Zermattu, odkud dále během 45 min. vystoupá zubačka 1 500 metrů pod vrchol Gornergrat (3 130 m n. m.). Gornergrat
leží mezi dvěma ledovci Gornergletscher a Findelgletscher a z jeho vrcholu se nabízí panoramatický pohled na více než 20
čtyřtisícových vrcholků, jakými jsou především Monte Rosa, Matterhorn a Lyskamm. Po návratu do Zermattu si užijeme
genia loci této kolébky horolezectví, které je dáno i tím, že se zde mohou pohybovat pouze pěší, žádná vozidla. Během dne
budeme mít i 2-3 hodiny na procházku (podle počasí z Gornegratu nebo ze Zermattu). Návrat na ubytování. Večeře je
v ceně.
7. den: Z Brigu dopoledne přejedeme do Les Diableres. Atrakcí střediska Glacier 3000 jsou dvě moderní lanovky, které
nás vyvezou až na místo, kde visutá lávka spojuje dva skalnaté vrcholy. To vše ve výšce téměř 3 000 m n. m. Po lávce nad
proláklinou lze přejít. Odevšad jsou skvělé výhledy. Projít se můžete po sněhovém poli ledovce Tsanfleuron. Odpoledne
odjedeme na nocleh na dosah Bernu. V případě nepříznivého počasí tento den návštěva některého z tematických provozů –
čokoládovna nebo sýrárna.
8. den: Poslední část dopoledne strávíme v malebném centru města Bern. V Bernu sídlí vláda a parlament. Nás však nejvíce
zaujme tyrkysová barva ledovcové řeky Aaare, podloubí a velké vlajky na pěší zóně Kramgasse vedoucí k Zytglogge – orloji
s pohyblivými figurami. Po poledni odjezd a navečer odlet z Curychu do Prahy.
Při volbě autobusové verze zájezdu nocleh na stejném místě jako 7. den. Návrat dio ČR během pondělí 21. 8. 2023
s delegátem (bez proglídek).
VÍZOVÉ A ZDRAVOTNÍ POŽADAVKY
Cestovní doklady: 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 v češtině na webu www.mzv.cz a ve slovenštině na www.mzv.sk.
Zdravotní podmínky a doklady: v souvislosti s onemocněním COVID-19 lze očekávat nutnost předložení dokladu
o bezinfekčnosti. Podrobné informace budou sděleny nejpozději v pokynech k odjezdu zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny
před odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Švýcarska: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních
věcí ZDE. Pro klienty ze Slovenska ZDE.
Aktuální podmínky návratu do ČR: jsou pravidelně aktualizovány na webu Ministerstva zahraničních věcí ZDE.
Zákazník je povinen splnit na své vlastní náklady předepsané zdravotnické či epidemiologické povinnosti a mít s sebou
potřebná potvrzení - viz bod 6.3. Všeobecných smluvních podmínek. Případné odstoupení od smlouvy o zájezdu
z důvodu nesplnění takových povinností podléhá odstupnému (stornopoplatku). Věnujte také pozornost platnosti svých
certifikátů, podmínky vstupu se mohou měnit.

