ŠVÝCARSKO – LEDOVCOVÝ EXPRES NEJEN PRO 55+
Poznávací, Svět s průvodci Periscope

KOMPLETNÍ FOTOGALERIE ZÁJEZDU
BEZ NOČNÍCH PŘEJEZDŮ. ALPSKÉ ŠTÍTY A LEDOVCE, VLAKY A LANOVKY, SÝRY A ČOKOLÁDA - TO VŠECHNO NA
VÁS OPĚT ČEKÁ VE ŠVÝCARSKU.
Poznávání Švýcarska s Olgou Žákovou uzavřeme zkraje června 2022 třetím programem. V září vám Švýcarsko přiblíží další
zkušená a oblíbená průvodkyně Milada Zábršová.
Program je opět rozložen tak, abychom cestovali bez nočních přejezdů. Nově garantujeme i odjezd a návrat z/do
Brna.
Vrcholem putování po Švýcarsku bude jízda slavným vlakem Ledovcový expres (Glacier Express). Jízdné je v ceně. Jiný
populární vlakový výlet Bernina expresem je možný za příplatek. Dále si mimo jiné zopakujeme návštěvu Zermattu
s dominantním Matterhornem, na který se podíváme více zblízka z vyhlídkového vrcholu Klein Matterhorn. Projdeme se též
dvěma olympijskými městy – Svatým Mořicem a německým Garmisch-Partenkirchenem.
Ubytování je ve dvoulůžkových pokojích s WC a sprchou v penzionech a hotelech. V ceně jsou jak snídaně, tak 4 večeře.

TERMÍNY ZÁJEZDŮ
Termín

Délka

Cena

Nástupní místa

Poznámka

CENA OBSAHUJE:
dopravu mikrobusem nebo autobusem podle velikosti skupiny
vlakovou jízdenku na Ledovcový expres
6x ubytování ve dvoulůžkových pokojích s příslušenstvím v penzionech a hotelech
6 x snídaně
4 x večeře
průvodce
cestovní pojištění UNIQA K6S včetně připojištění COVID a pojištění CK proti úpadku
CENA NEOBSAHUJE:
další stravu
jízdné (50-200 CHF dle počasí a zvolených lanovek)
PŘÍPLATKY:
1lůžkový pokoj: 5 000 Kč
příplatek (jízdné vlakem Bernina express): 1 000 Kč
připojištění UNIQA P+K na krytí nákladů při karanténě v zahraničí a storna z důvodu nařízené karantény před cestou v ČR lze sjednat jen při objednání zájezdu: 460 Kč
SLEVY:
2000 Kč - klienti nad 55 let - lze sčítat pouze s věrnostní slevou
POZNÁMKY:
Na zájezd platí pouze sleva 55+ (lze kombinovat se slevou věrnostní) a sleva věrnostní.
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: 18
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PROGRAM:
1. den: Odjezd z Brna a Prahy do německé spolkové země Bavorsko. Naším cílem je Garmisch-Partenkirchen, město
známé zimními sporty (ZOH 1936, skoky na lyžích, sjezdovka Kandahar). V podvečer se městem projdeme. Odjezd na
ubytování v oblasti.
2. den: Po snídani 2hodinová vycházka do atraktivní soutěsky Partnachklamm. Poté projedeme pod nejvyšší horou

Německa Zugspitze (2 962 m n. m.) do Rakouska, kde si můžeme dát během zastávky oběd. Do Švýcarska vjedeme v
údolí ledovcové řeky Inn. Přejezd nádhernou přírodou do Davosu, známého konáním lednových setkání ekonomů
a politiků (Světové ekonomické fórum) i mnohými zimními sportovními soutěžemi (krasobruslení, hokej). Ubytování v oblasti
(2 noci).
3. 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 ve slavném zimním středisku Svatý Mořic (ZOH 1948). Město má
příjemné klima a téměř celoročně slunečné počasí. Večeře je v ceně.
4. den: Jízdenka v ceně na Glacier express. Tento tzv. nejpomalejší rychlík na světě dostal jméno „ledovcový“, protože
jeho trasa vede po nejvýše položených úzkorozchodných tratích v blízkosti několika velkých švýcarských ledovců. Komfortně
zařízený vlak projíždí skrze tradiční horská údolí se staletou kulturou a neporušenou přírodou, s výhledy na alpské pastviny,
horské potoky a vodopády. Odpoledne máme čas na 2 - 3 hodinovou procházku v alpské přírodě. Odjezd na ubytování (2
noci). Večeře je v ceně.
5. den: Dnes se vydáme na výlet pod Matterhorn. Z parkoviště v obci Täsch pojedeme nejprve krátce místním vlakem. Ze
Zermattu jsou tři možnosti výjezdů lanovkami a vlaky k okolním ledovcům a za výhledy na Matterhorn, a tak si mohou ti,
kteří už Zermatt navštívili, vybrat trasu třeba na horu Kleine Matterhorn. 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. Návrat na hotel,
večeře je v ceně.
6. den: Dopoledne pojedeme horským průsmykem Furka. Nově je silnice, plná serpentin a krásných pohledů na okolní
hory, nazývána „cesta Jamese Bonda“. V Andermattu se zastavíme u památníku na slavný přechod Alp (1799) nikdy
neporaženého generála Suvorova. Pak dojedeme na břeh jezera Vierwaldstättersee do města Brunnen. To je známé
výrobou švýcarských nožů Victorianox, které si můžeme jako suvenýr i zakoupit. Navečer krátká prohlídka Curychu a odjezd
na ubytování. Večeře je v ceně.
7. den: Před cestou zpět do Česka navštívíme nejvodnatější vodopády Evropy – Rýnské vodopády a nedaleké kouzelné
městečko Stein am Rhein (UNESCO). Cestou do Prahy se zastavíme v Německu u Dunaje ve městě Ulm, kde se nachází
nejvyšší kostelní věž na světě (161 m). Návrat do Prahy a Brna pozdě večer.
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.

