ŠVÝCARSKÁ PANORAMATA A MONT BLANC

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

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ. 6 NOCLEHŮ, POLOPENZE. DVĚ IKONICKÉ ALPSKÉ HORY: MATTERHORN A MONT
BLANC.
OBNOVENÝ ZÁJEZD S POBYTEM A POLOPENZÍ V HOTELU VE STŘEDISKU LEYSIN.
VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE: 1lůžkový pokoj (omezený počet pokojů): 5 000 Kč.
V červnu 2023 se opět vydáme do mnoha atraktivních zákoutí Švýcarska, malebné země uprostřed Alp, jejíž hranice jsou
z Prahy blíže, než německý přístav Rostock u Baltského moře. Přesto si můžete přiobjednat letenku do Curychu a zpět
z Prahy (cestovat budete samostatně bez průvodkyně, ta jede s klienty autobusem).
Poznávací zájezd vypravíme v roce 2023 s oblíbenou průvodkyní Miladou Zábršovou, jejíž láska k přírodě a historii se
společně s jejími zkušenostmi z desítek zájezdů do Švýcarska vždy promíchají do příjemného zájezdového koktejlu poznání.
Čekají na nás mj.
Rýnské vodopády
malebná města Luzern, Zermatt a francouzské Chamonix
ubytování po 4 noci v horském středisku na dosah Ženevského jezera
vyhlídky na Matterhorn. Mont Blanc a mnoho ledovců
několik cest lanovkami a vlakem
visutá lávka mezi dvěma vrcholky (Peak to Peak) přímo nad ledovcem
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TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

11. 6. - 17. 6. 2023

7 dnů

32 400 Kč

Plzeň, Praha (svoz do Brna) za příplatek

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu autobusem
6x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s WC a sprchou)
5x polopenze (oběd nebo večeře); při letecké variantě zájezdu pouze 4x polopenze (večeře není 1. den)
jízdné vlakem do Zermattu 5. den
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K10S (mj. na stornopoplatky, léčebné výlohy a to vč. onemocnění Covid-19 před i na zájezdu,
karanténu)
CENA NEOBSAHUJE:
další vstupné, jízdné lanovkami apod. (min. 250 CHF a 100 EUR)
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další výše neuvedené služby
případné náklady spojené s testováním, vystavením potvrzení o vakcinaci atp.
PŘÍPLATKY:
letenka (včetně vlaku ze St. Gallen na letiště; letenka bude zakoupena až po rozhodnutí o realizaci zájezdu, případný rozdíl
mezi aktuální a odhadovanou cenou bude zákazníkovi doúčtován. Odhadovaná cena:): 10 000 Kč
svoz (z Prahy do Brna, min. 3 os.): 1 800 Kč
1lůžkový pokoj, VHODNÉ PRO SÓLOCESTOVATELE (omezený počet pokojů): 5 000 Kč
PŘÍPLATKY NA VYŽÁDÁNÍ:
nocleh před zájezdem nebo po zájezdu (cena je orientační, s ohledem na brzký odjezd bez snídaně): 1 500 Kč
SLEVY:
2.5 % - děti a mládež do 25 let - nelze sčítat s dalšími slevami
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou
POZNÁMKY:
Na zájezd se vztahuje SLEVA 55+ ve výši 2 000 Kč. Sčítá se pouze se slevou věrnostní.
Cena letenky v příplatku je tzv. skupinová (10 osob) a může se do doby rozhodnutí o konání zájezdu, resp. do doby nákupu
letenek změnit. V případě menšího počtu cestujících bude cena letenky nabídnuta před jejím nákupem.
V současné situaci CK doporučuje cestovat s cestovním pasem i v zemích EU.
Tento zájezd není vhodný pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace.
MINIMÁLNÍ POČET ÚČASTNÍKŮ VE SKUPINĚ: 25
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PROGRAM:
1. den: V 6:30 odjezd z Prahy. Pro účastníky z větší dálky nabízíme za příplatek ubytování nedaleko autobusového nádraží
Florenc. Cesta přes Plzeň do německého Ulmu. Příjezd k Bodamskému jezeru do hraničního města Kostnice (Konstanz),
kterou si krátce prohlédneme. Tranzitní ubytování. Během dne pozdní oběd nebo večeře (v ceně zájezdu).
Za příplatek možnost samostatného odletu z Prahy do Curychu. Ubytování se skupinou v okolí letiště. Bez
večeře. Odlet zpět - viz 7. den.
2. den: Ráno zajedeme k nejmohutnějším říčním vodopádům v Evropě - Rýnské vodopády. Kolem poledne příjezd do
města Luzern. Zde je nejznámějším místem nejstarší zakrytý dřevěný most na světě Kapellbrücke s vodní věží, který
spojuje staré město s novým. Během procházky zavítáme i ke Lvímu památníku vytesanému na počest švýcarských gard
v kolmé skalní stěně nad malým jezírkem. Zvečera příjezd na ubytování do Leysinu. Večeře (v ceně zájezdu).
3. den: Odpočinkovější den s méně kilometry v autobuse. Zajedeme sepodívat do oblasti střediska Les Diablerets. Po
výjezdu dvěma moderními lanovkami Glacier 3000 se dostaneme do výšky téměř 3 000 metrů. Zde se můžete projít po
sněhovém poli ledovce Tsanfleuron, spustit se dlouhou bobovou dráhou a projít se po visuté lávce nad
proláklinou spojující dva skalnaté vrcholy. Odevšad jsou skvělé výhledy. Odpoledne se vydáme na vycházku k jezeru Lac
Retaud. Návrat do Leysinu. Zde je možnost využít lanovku na vrchol Berneuse, kde je otáčivá restaurace Kuklos anebo čas
na individuální procházku v okolí Leysinu. Večeře (v ceně zájezdu).
4. den: Vydáme se za hranici Švýcarska do Francie. 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 (4 807 m). Večeře (v ceně
zájezdu).
5. den: Dnes spatříme další slavnou horu - dominantní horu Matterhorn nad horským střediskem Zermatt. Nejprve se
projedeme typickým červeným vlakem po trase Visp - Täsche – Zermatt (jízdné je v ceně). Odtud variantně lanovkou na
malý Matterhorn (Kleine Matterhorn) anebo zubačkou do stanice Gornergrat ve výšce 3 100 m n. m., odkud jsou úžasné
výhledy na ledovcové splazy a hlavně na Matterhorn. Večeře (v ceně zájezdu).
6. den: Přes středověké městečko Gruyères (vyrábí se zde stejnojmenný sýr) a Interlaken do Lauterbrunnen.
Odtud výjezd vlakem na Kleine Scheidegg (2 061 m n. m.) a dále zubačkou tunelem do nejvýše umístěné
železniční stanice v Evropě Jungfraujoch (3 540 m n. m.). Nádherné výhledy na ledovce (mj. zde začíná splaz největšího
alpského ledovce Aletschgletscher) a štíty Bernských Alp. Z mezistanice Kleine Scheidegg sjedeme vlakem do Grindelwaldu.
Strava během dne ve vlastní režii. Později večer příjezd na ubytování.
7. den: Po prohlídce opatství s barokní katedrálou v Sankt Gallenu (UNESCO) se vydáme na cestu zpět autobusem do
Prahy. Příjezd pozdě večer. Svoz do Brna za příplatek.
V případě, že si rezervujete za příplatek leteckou variantu, pak po prohlídce opatství odcestujete samostatně vlakem ze St.
Gallenu na letiště Curych (1 hodina jízdy) a navečer odletíte do Prahy.
Pozn.: Pořadí jednotlivých dnů může být upraveno dle počasí, otevíracích dob lanovek apod.
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.
Cestovní doklady: Občané České republiky a Slovenska mohou vstupovat a pobývat na území Německa 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 Německa není
vyžadováno žádné očkování.
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 zájezdu, které zasíláme cca 3 týdny před
odjezdem.
Aktuální podmínky vstupu do Německa: 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.

