
  

 
Termín: 9.-13.5.2022           Číslo zájezdu: 22-701                                             Cena: 5 900,- Kč 
 

MĚSTA A HORY ŠVÝCARSKA 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 
Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

 
2. DEN: KOSTNICE, RÝNSKÉ VODOPÁDY, BASILEJ 
Ráno bude naší první zastávkou město Kostnice, kde během procházky městem uvidíme např. Husův památník, 
muzeum J. Husa, románský münster z 11. století či budovu koncilu. Pěkná je i promenáda podél Bodamského jezera. 
Poté si prohlédneme největší říční vodopády v Evropě - Rýnské vodopády u města Schaffhausen. Řeka, která je v této 
oblasti široká 150 m, padá z výšky 23 metrů. Na závěr přejedeme do města Basilej - významného centra obchodu a 
průmyslu a také jediného švýcarského přístavu. Projdeme se starým městem v okolí románské katedrály postavené z 
růžového pískovce. Večer odjedeme na ubytování. 
 
3. DEN: ČOKOLÁDOVNA MAISON CAILLER, GRUYÉRES, VEVEY, MONTREUX 
Po snídani odjedeme do malého městečka Broc, kde se nachází čokoládovna Maison Cailler. Během její prohlídky 
budeme mít možnost čokoládu ochutnat i nakoupit. Poté přejedeme do nedalekého Gruyéres, jednoho z nejhezčích 
švýcarských městeček, které je proslavené nejen svojí malebností, ale také pěkným zámkem a výrobou sýra. Dále se 
zastavíme ve Vevey, místě, kde v minulosti pobývali např. Dostojevskij, Sienkiewicz nebo Charlie Chaplin. Projdeme se 
po promenádě kolem jezera, kde uvidíme mimo jiné pomník Jana Palacha. Na závěr přejedeme do nedalekého 
mondénního letoviska Montreux, odkud se naskýtají pěkné výhledy na Ženevské jezero. Během procházky po 
městečku uvidíme např. místní casino nebo sochu zpěváka skupiny Quuen Freddieho Mercuryho. Zbyde nám i volný 
čas na občerstvení a nákupy. Večer se vrátíme na ubytování jako minulou noc. 

 
4. DEN: PILATUS, LUZERN 
Po snídani se přesuneme k městu Luzern a absolvujeme okružní jízdu na horu Pilatus, která měří 2 132 m.  Nejprve 
poplujeme parníkem po jezeru Vierwaldstättersee, poté přesedneme na zubačkovou lanovku, která má sklon až 48 
procent a vyveze nás na vrchol Pilatu. Zde si užijeme nádherné výhledy na celé jezero a okolní hory. Poté sjedeme dolů 
kabinovou lanovkou a trolejbusem se vrátíme do krásného historického města Luzern. Projdeme se přes známý most 
Kapellbrücke, prohlédneme si centrum města (Lví památník, jezuitský kostel a další zajímavosti), nakoupíme suvenýry 
a se Švýcarskem se rozloučíme. Večer odjedeme zpět do České republiky. 

 
5. DEN: NÁVRAT DO ČR 
V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 2x ubytování se snídaní v hotelu Premiere Classe  
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- pestrý informační materiál pro každého účastníka 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a jízdné: cca 1€ a 80 CHF pro studenty do 18 let 
 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
 



  

Upozornění:  
S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 
 
 


