
   
       

 

 

 

 
 

 

 

                          
                              

               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

                                                                    

 

                                 

 

                             

                            

 

 
… nabízíme opravdu pestrý výběr nejkrásnějších a nejatraktivnějších míst …  

 
… země půvabných velehor, modrých jezer a ledovců …  

 
hodinek, sýrů, čokolády, bohaté historie kouzelné přírody a zajímavých lesů…  

 
Termín zájezdu:  10/08 - 19/08/2021 - 10 dní (úterý - čtvrtek) 

 

 
Program zájezdu je obohacen o velmi zajímavé tematické okruhy se speciálním 

průvodcem ve švýcarských lesích, který normální turista                                                   
nemá  příležitost absolvovat. 

  
 
 
 
 
 
 

 

Cestovní kancelář ALPIN - TOUR s.r.o. 
S. K. Neumanna 940, 500 02 Hradec Králové, CZ 
Tel.:  +420 491 481 113, 777 300 290, 777 221 998 
info@alpintour.cz                         www.alpintour.cz 
 

mailto:info@alpintour.cz
http://www.alpintour.cz/


Cena zájezdu bude zahrnovat: 
doprava luxusním busem se všemi daněmi a poplatky  
vysokohorský elektrický vláček:  Täsch - Zermatt - Tasch  
4x turistické ubytování ve Švýcarsku  
3x hotelové ubytování ve Francii + Itálii (2L pokoje) 
7x bohaté snídaně  
komplexní cestovní pojištění včetně storna zájezdu 
průvodce CK 
speciální průvodce pro tematické programy 
zákonné pojištění CK proti úpadku, informační materiály 

 
Cena nezahrnuje: vstupy, lanovky, ostatní stravování  
 
Rámcový program: 
 
1. den - úterý 10/08:   odjezd ve večerních hodinách                                                                                                            
 
2. den - středa 11/08:  
dopoledne příjezd  do oblasti italského kantonu Ticiano, zde lesnický tematický program: kaštanovníkové 

lesy, nocleh v hotelu v oblasti jezera Lago di Maggiore 

3. den - čtvrtek 12/08:  

prohlídka oblasti Ticiano, jezero Lago di Maggiore, přesun do oblasti Mont Blanc - Chamonix,Aannecy,                

2x ubytování v hotelu 

4. den - pátek 13/08:    

volba programu podle počasí, Ženevské jezero z francouzské strany, Yvoire - prohlídka kouzelného 

městečka se středověkými budovami a květinovými výstavami (tzv. nejkrásnější vesnička ve Francii), 

dojezd do Chamonix (možnost lanovkou na jeden z vrcholů  Mt. Blancu - Aiquielle du Midi 

5. den - sobota 14/08:   

dokončení programu na francouzské straně, atraktivní horskou cestou přes Martigny do Švýcarska,                    

Sion (město dvou hradů), dojezd do vysokohorské oblasti blízko Zermattu, 2x turistické ubytování 

6. den - neděle 15/08:   

celý den program v oblasti Matterhornu: 

Täsch, výlet vysokohorským elektrickým vláčkem do Zermattu (1620 m)  přímo pod legendární 

Matterhorn (4478 m), možnosti malé turistiky a výjezdu zubačkou na  Gornergrat  (3089 m), odkud jsou 

fantastické vyhlídky mj. na Monte Rosu (4634 m)  a další okolní čtyřtisícovky, možnost pěšího sestupu 

podél ledovce a jezírek s úžasnými výhledy na dominující Matterhorn  zpět  do Zermattu, vláčkem návrat 

do Täschu a místa ubytování 

7. den - pondělí 16/08: 

k Ženevskému jezeru - Vevey,  Montreux,  Broc (exkurze v čokoládovně) a návštěva kouzelného 

historického městečka  sýrů  Gruyeres  s impozantním hradem (návštěva sýrárny), přes Thun  a         

Interlaken (krátké prohlídky) k Luzernu, 2x turistické ubytování   

 

 



 

8. den - úterý 17/08:  

Luzern a okolí - prohlídka Luzernu (Kapellbrücke, Dvorní kostel, radnice, pomník lva, ledovcový park, 

katedrála sv. Legera, procházka po hradbách), malá turistika - lesnický tematický program:  výběrné  lesy 

s historickou tradicí v pohledném údolí Emmentalu (typické statky, rozhehlá zachovalá dřevěná stavení) 

selské lesy, jedlo-smrkové porosty 

9. den - středa 18/08: 

ráno příjezd do Kostnice - Mainau, prohlídka města (Husův kámen, Husův dům, historické centrum, 

Münster), Stein am  Rhein - Rýnské vodopády, návrat do ČR 

10. den - čtvrtek 19/08:  návrat v dopoledních hodinách  

Program je rámcový a určitě ještě dozná drobných úprav! 

Turistické ubytování ve Švýcarsku:  
Turistické ubytovny v krásném a  klidném přírodním prostředí, pokoje převážně pro  2,3,4 až 5 osob, 
k dispozici kuchyň k vlastní přípravě jídla, koupelny a WC v dostatečném  množství  na poschodích, 
společenská místnost, jídelna …  

Hotelové ubytování ve Francii a Itálii:  

2 lůžkové pokoje, vlastní koupelna, TV, povlečení 

Doprava na zájezd: luxusní bus, klimatizace, DVD, během zájezdu bude možno zakoupit 

základní občerstvení za CZK: čaj, káva, nealko …  

Doporučené kapesné:  ve Švýcarsku franky = cca 24  CZK, ve Francii a SRN EUR = cca 26 CZK.        

Výši  volte dle vlastního názoru a potřeby na případné vstupy, lanovky, suvenýry, občerstvení, další 

stravování  (bude upřesněno při další fázi předložených informací) 

Oreintační ceny možných vstupů:  

Rýnské vodopády 2 CHF, věž katedrály v Kostnici 2 EUR, čokoládovna v Brocu 9 CHF, sýrárna v Gruyeres 6 

CHF, hrad v Gruyeres 8 CHF, muzeum H. R. Gigera v Gruyeres 8,5 CHF, Ledovcové muzeum 12 CHF, 

lanovka na Aiquielle du Midi zpáteční 61,5 EUR, zubačka na  Gornergrat zpáteční 114 CHF 

Komplexní cestovní Pojištění: 
všichni účastníci zájezdu  budou  dokonale pojištěni  (léčebné výlohy bez omezení                                      
včetně rizik spojených s COVID-19, odpovědnost, úraz, zavazadla, storno zájezdu)                                                                                   
kartičky pojištění obdržíte při odjezdu v autobusu!  

 

 
 

 



Stručný popis některých navštívených míst:                                                                                    
 

BODAMSKÉ JEZERO (Bodensee)  - obrovská vodní plocha na horním toku Rýna s rozlohou 

545 km2, řadí se tak na třetí místo ve střední Evropě. Největší část patří Německu, dále pak 

Švýcarsku a Rakousku. Jezero je 68 km dlouhé, až 14 km široké, až 252 m hluboké. Patří k 

nejčistším jezerům v Evropě.  

  

LUZERN - okouzlující město ležící na březích řeky Reuss na západním břehu Luzernského 

jezera. Většina jeho obyvatel jsou německy mluvící katolíci. Počet obyvatel je asi 60 000. 

Hlavními pamětihodnostmi města jsou: Kapličkový most, Lví památník - jež nazval Mark 

Twain „nejsmutnějším a nejdojemnějším kusem kamene na světě“, Radnice, Katedrála sv. 

Legera nebo známý Ledovcový park 

 

GRUYÉRES - překrásné historické městečko, které přitahuje davy turistů díky stavbám z 15. 

století, dominantou je hrad Chateau de Gruyéres. Gruyére je také jedním z nejslavnějších 

švýcarských sýrů vůbec a je jedním z hlavních používaných do fondue. Výroba 1kg tohoto 

sýra trvá asi 3 měsíce a je do něj potřeba téměř 12 litrů plnotučného mléka!  

 

LINDAU - leží v jihozápadním cípu Bavorska na hranici s Rakouskem. Na jihu prakticky 

sousedí s rakouským městem Bregenz. Historické centrum se nachází na stejnojmenném 

ostrově v Bodamském jezeře. Hlavními pamětihodnostmi města jsou: Stará radnice, věž 

Mangturm, Dům U Cavazzenů - dnešní městské muzeum. 

STEIN AM RHEIN - je vesnička jako vystřižená z pohádek Hanse Christiana Andersena. 

Dlážděné náměstí Rathausplatz obklopují malebné hrázděné domky z 16. století, které jsou 

bohatě zdobené freskami. Toto místo je považováno za nejkrásnější švýcarské náměstí. 

Najdeme zde domy s malovanými motivy - např. dům U Slunce nebo dům U Červeného vola, 

který je zároveň nejstarší hospodou ve městě. 

 

BROC - malebná vesnička ležící v kantonu Fribourg, je sídlem čokoládovna firmy Cailler. 

Můžete v ní navštívit poutavou expozici, která vás doslova vtáhne do světa čokolády, a 

následně ochutnat či zakoupit sladké produkty značky Nestlé’s Cailler. Továrnu založil jeden z 

průkopníků výroby čokolády François - Louis Cailler již v roce 1898. 

YVOIRE - malé provinční městečko v departmentu Haute-Savoie na hranicích s Francií. Je 

velmi známé díky středověkým budovám a květinovým výstavám. Někdy bývá také nazývána 

jako „nejkrásnější vesnice Francie“  

AIGUILLE DU MIDI - (v překladu Polední vrchol) je hora, která se nachází v Montblanském 

masivu v jihovýchodní části Francie a vypíná se do výšky 3842 m n. m. Na jeho vede lanovka, 
ze které je velkolepý výhled na nedaleký Mont Blanc. Je považována za jeden z divů světa  

THUN - město ležící v kantonu Bern. Nachází se zde největší vojenská posádka v zemi a 

vojenské muzeum. Hrad, jedinečná dominanta města, pochází 12. století a nechal jej postavit 

Herzog Berchtold. Nejvýznamnější historickou turistickou památkou je klášter Sankt Gallen, 

který je od roku 1983 zapsáno na seznamu světového dědictví UNESCO 

https://en.wikipedia.org/wiki/Haute-Savoie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montblansk%C3%BD_masiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Montblansk%C3%BD_masiv
https://cs.wikipedia.org/wiki/Francie
https://cs.wikipedia.org/wiki/Bern_(kanton)
https://cs.wikipedia.org/wiki/12._stolet%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/Kl%C3%A1%C5%A1ter_Sankt_Gallen
https://cs.wikipedia.org/wiki/1983
https://cs.wikipedia.org/wiki/Sv%C4%9Btov%C3%A9_d%C4%9Bdictv%C3%AD
https://cs.wikipedia.org/wiki/UNESCO


ZERMATT - je městečko v oblasti Vispu v německy mluvící část kantonu Valais. Nachází na 

konci údolí Mattertal ve výšce 1 620 m n. m., které se dále zdvihá k dominantě Alp - 

Matterhornu. Zermatt je znám jako horolezecké a lyžařské středisko švýcarských Alp a taktéž 

jako středisko turistického ruchu v letních měsících.  

APENZELL - je turistickým centrem regionu Appenzell.  Velkým lákadlem jsou malované 

domy, venkovské tradice a úzkorozchodná železnice vinoucí se půvabnou krajinou. Město 

má přibližně 7000 obyvatel.  

MONTREAUX - se nachází na severovýchodním pobřeží Ženevského jezera na úpatí Alp. 

Město propagovali Deep Purple ve své písničce "Smoke on the Water", která vypráví příběh z 

roku 1971, kdy fanoušek Franka Zappy zapálil světlicí kasino. Na břehu jezera se nachází 

pomník zpěváka Freddie Mercuryho. 

 

  

  

  

Lví Památník v Luzernu                                                 Matterhorn 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bodamské jezero                                                             Gornegrat - zubačka 
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Apenzell - malované domky                                          Montreaux 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Curych                                                                               Lanovka na Aguille du Midi 
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