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N E J K R Á S N Ě J Š Í   ŠVÝCARSKO  219 

Poznáme nejatraktivnější místa Švýcarska, projedeme 11 z 26 švýcarských kantonů, a to např. St. Gallen, 
Thurgau, Luzern, Bern, Uri, Glarus, Schwyz, Nidwalden, Obwalden a čistě italsky hovořící kanton Ticino, zaměříme 
se však nejvíce na německo-francouzský kanton Wallis, který sousedí s Itálií. V zemi velehor, sýrů, čokolád, 
přesných vlaků, a ještě přesnějších hodinek, kde dvě třetiny obyvatel mluví německy, pětina francouzsky a jeden 
kanton italsky a pouhá polovina procenta Švýcarů má jako svůj první jazyk rétorománštinu. Čeká nás procházka 
soutěskou Aareschlucht. Prohlédneme si nádherné horské městečko Zermatt pod nejfotografovanější horou 
světa – slavným Matterhornem (4.477 m), uvidíme pásmo hranice lesa, největší limbový prales z celých Alp i 
nádherné horské louky, na kterých se ve sluníčku pasou důstojné kravičky a prohánějí huňatí svišti. Obklopí nás 
věčné sněhy a rozsáhlé ledovce – například ten v Evropě nejdelší, Aletschský, s téměř 24 kilometry délky a 
rozlohou skoro 100 km². V oblasti masivu Monte Rosa uvidíme za dobré viditelnosti nejvyšší horu Švýcarska 
Dufourspitze (6.634 m). Budeme mít možnost ochutnat pravý švýcarský sýr, shlédnout místa, kde se pěstuje 
světoznámé víno Heida, které zraje na nejvýše položené vinici Evropy. Při průjezdu horskými průsmyky 
Nufenenpass či Grimselpass se Vám bude tajit dech. Zastavíme se i v jediné soukromé zemi světa – 
v Lichtenštejnsku – uvidíme hlavní město Vaduz.  Po loňské kladné zkušenosti zveme i Vás, milí rodiče. 
 

Termín:    21. –  27. září 2019 

Odjezd:    Vodňany, Autobusové nádraží 
Cena:        7.700,- Kč s 4x plnou penzí  + 1 snídaně cestou                                                                                               

 
Máme zajištěno: 

  4x ubytování ve sportovní ubytovně v typické švýcarské vysokohorské vesničce Visperterminen (1.340 m) nad     
    nejvýše položenými vinicemi Evropy Heida 

  5x snídani (z toho jedna cestou v busu) 

  4x studený oběd (vždy balíček s sebou) 

  4x večeři 
  celodenní pitný režim 

 
 



Rámcový program:  
1. den odjezd večer z Vodňan, noční tranzit se zastávkami směr Mnichov, Bregenz – Bodamské jezero 
2. den časně ráno dosáhneme Švýcarska a čeká nás ranní prohlídka LUZERNU – kapličkový most, středověké věže…, dále 

k hluboké soutěsce Aareschlucht, kterou vyhloubila stejnojmenná řeka, přes vysokohorský průsmyk Grimselpass 
(v případě uzavřených horských průsmyků kvůli sněhu nebo méně vhodného počasí alternativa: zastávka v hlavním městě Bernu, cesta  

kolem Ženevského jezera přes Montreux, Sion) v blízkosti ledovců, okolo prameniště evropsky známé řeky Rhóny, přes Gletsch a 
Visp do Visperterminen. Ubytujeme se v typické horské vesnici, kde je infocentrum, pošta, obchod s potravinami, 
pekařství, restaurace, lanovka, výrobna sýra. Máme zajištěny vícelůžkové pokoje (společná sociální zařízení, vezměte vlastní 

povlečení či spacák, povlak na polštář a prostěradlo, ručníky, úklid celé budovy je naší věcí).   
3. den zajedeme do francouzsky hovořící části Švýcarska – starobylého města Sion = hlavní město „našeho“ kantonu 

Walis se dvěma hrady přímo ve městě, ochutnáme a nakoupíme rovnou z výrobny známého sýra Racklett ze sýrárny v 
Turtmannu (vstupné 1,- CHF).  Zajedeme do oblasti největších termálních pramenů Alp v Leukerbad, projdeme se k jezeru 
Majingsee nad divokou soutěskou řeky Dala po visutých chodnících. 

4. den se vypravíme přes centrum zimních i letních sportů v Mörel velkou gondolovou lanovkou, čeká nás i horský výšlap 
na sedlo Riderfurka (horská restaurace) k „Churchilově vile“, kde sídlí Pro Natura Center Aletsch s výstavami o 
ochraně krajiny a přírody v této oblasti, pokračujeme hřebenem na vyhlídku na nejdelší evropský ledovec Aletschský 
(jízdné lanovkou), s délkou téměř 24 kilometry. V případě nevhodného počasí máme k dispozici nové termální lázně Brig. 

5. den pojedeme do horského městečka Täsch (1.450 m), odtud místními minibusy do známého sportovního  
a turistického střediska Zermatt (1.616 m), kde jezdí pouze speciální elektromobily. Stoupání po úbočích naproti 
Matterhornu (4.478 m) na vrchol Gornergrat (3.089 m) nad obrovským ledovcem Gornergletscher si usnadníme 
využitím zubačky (jízdné), v případě dobrého počasí nás čekají překrásné výhledy na nejfotografovanější panorama 
Švýcarska – Matterhorn a možná i cesta na Riffelsee. 

6. den vyšplháme naším busem do nádherného horského sedla Nufenenpass s dalekými výhledy a ocitneme se v italsky 
hovořící části země v kantonu Ticino. Pojedeme podél řeky Rýn a navštívíme jedinou soukromou zemi světa, 
„miniknížectví Lichtenštejnské“ – zastavíme se pod knížecím zámkem ve Vaduzu. Domů se vrátíme velmi pozdě v noci, 
nebo spíše  

7. den VELMI časně ráno  
Opodstatněné z měny vyhrazeny. Program je nabídkový, pedagogové na místě zvolí dle situace. Ve druhém dnu nelze stihnou celou nabídku - volba zohlední počasí 
a zdatnost skupiny. 3. – 5. den vyhrazena možnost vzájemné záměny programů z důvodu počasí. 

 
 

Další info: 
 sedmidenní komplexní pojištění pro cesty do zahraničí (léčebné výlohy, následky úrazu, odpovědnost za škody, 

stornování zájezdu) je zahrnuto do ceny exkurze a bude sjednáno spolu s Vaší platbou. Pojišťovna plní až 80% z celkové 
ceny v případě neúčasti ze zdravotních důvodů. Sjednání pojištění je podmínkou školy pro účast na zájezdu. 

 strava na cestu tam je v režii každého účastníka, začínáme dovezenou snídaní cestou 2. den ráno a pokračujeme večeří 
před 1. noclehem, na cestu zpět obdržíte balíček na místě 

 je nutné mít vlastní ručníky, povlečení (nebo spacák, povlak na polštář a prostěradlo), přezůvky – abychom nemuseli 
tolik uklízet , neboť celou ubytovací budovu včetně kuchyně a jídelny po sobě na závěr uklízíme sami (vícelůžkové 
dormy, společná sociální zařízení) 

 jídelnu možno využít k promítání, referátům, hudbě  i společenskému vyžití (v případě zájmu vezměte svá DVD, úložiště…). 

 můžete využít mnohé Selfiepointy na více místech naší trasy, vyzkoumejte si je předem a budete první na síti 

 na vstupné/jízdné lanovkami vezměte cca 110,- CHF (dle zájmu a počasí, zřejmě nevyužijeme celou částku), kapesné navíc 
dle zvážení a individuální náročnosti každého účastníka, nedoporučujeme EURa s úmyslem výměny na místě, zdrží se 
celá skupina, první 2 dny směnárna není, bankomat 200 m od ubytovny. Vezměte i drobná EURa na cestu Německem. 

 všechny výlety a horské túry jsou vedeny po bezpečných a značených trasách, nevyžadují mimořádné pomůcky, 
vyžadují pouze jistotu pohybu účastníka bez zdravotního omezení, kvalitní oblečení do hor a pevné boty, které 
nekloužou (pohorky), oblečení vezměte nejlépe vrstvené, odolné proti větru a dešti, obuv běžnou sportovní a také na 
horskou turistiku, malý batůžek na výlety, nezapomeňte na ochranu proti UV záření (pokrývka hlavy, brýle, krém), 
neopomeňte pitný režim 

 vhodným zavazadlem je cestovní taška (skořepinové kufry velkých rozměrů se nepřepravují, turistické krosny jsou 
nevhodné – hrozí poškození), hmotnost zavazadla max. 15 kg na osobu do zavazadlových prostorů a max. 5 kg na 
palubu autokaru, nepřepravují se balené vody kromě potřebného množství na cestu (v místě ubytování skvělá horská 
voda), vozidla jsou v zahraničí často vážena 

 během transferu hygienické přestávky každé cca 4 hodiny 
 

Přihlášky si vyzvedněte od 2. května. Vyplněné odevzdejte do 31. května 2019. Platba přes ŠOP 
do konce června 2019. 

Přejeme Vám krásnou cestu plnou nových zážitků… 


