RNDr. Miroslav Hrdlička – poznávací cestovní kancelář
Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166

www.toulkyevropou.cz, mail: kolektivy@toulkyevropou.cz

ŠVÝCARSKO v době babího léta

Termín: neděle 25. září – pátek 30. září
Program zájezdu:
0.-1.den: odjezd z Prahy od budovy školy z neděle / pondělí ve 23,00 hodin, transfer přes Bavorsko
Bodamské jezero: toulky po severním břehu jezera, éra Ferdinadna Zeppelina
(vzducholodě), vinice, výhledy na Alpy (bude-li dostatečná viditelnost)
- jezerní trajekt Meersburg-Konstanz / cca 25 minut:

Kostnice, město spjaté s upálením Mistra Jana Husa:
- zastávka u místa, kde byl Hus upálen, toulky městem na nábřeží se sochou Impérie, domem
zasedání koncilu, připomenutí si slavného konstruktéra vzducholodí F.Zeppelina
- a přejezd do Švýcarska

Květinový ostrov MAINAU otevírá každý den v roce s východem Slunce!
- pastva pro oči a duši! Díky švédské šlechtické rodině Bernadotte a zdejšímu klimatu
rostou ve zdejších zahradách palmy a další středověké rostliny, motýlárium, paví obora,…
- prohlídka zahrad s expozicemi květin a zvířat, https://www.mainau.de/de, vstupné,

nejmohutnější vodopády na řece Rýn (u Neuhausenu), 24 m výškového rozdílu
kataraktu na pouhých 150 metrech šířky Rýna, procházka podél vodopádů s vyhlídkami
CURYCH, bankovní a ekonomické srdce země:
- průjezd městem po nábřeží řeky Limmat, okolo mohutných dómů Großmünster a Fraumünster,
symbolů města a podél Curyšského jezera,
Lindt´s Home of Chocolate, exkurze s ochutnávkou ve světě švýcarských čoko mistrů!

nově otevřená expozice s 8 metrů vysokou fontánou, multimediální show, interaktivní
výstava… a NEJ prodejna s čokoládou Lindt na světě, kavárna,
https://www.lindt-spruengli.com/about-us, vstupné
- dojezd na ubytování do Jugenherberge (JH) Luzern: skromné! vícelůžkové pokoje s palandami,
WC a sprchy na patře,… jiná cenově přijatelná alternativa ve městě chybí

LUZERN, turisticky nejpřitažlivější město země:
- pod/večerní pěší prohlídka města s využitím místní MHD s následným rozchodem zahrne:

* KKL (Kultur und Kongresszentrum Luzern, autor Jean Nouvel)
* Kapličkový a další dřevěný most přes řeku Reuss
* Weinmarkt, Rathaus, Bourbaki-Panorama (pro zájemce, 112 m dlouhý nástěnný obraz
znázorňuje postup francouzské armády přes Švýcarsko, 1870-1871), umírající lev
(Löwendenkmal) – jeden ze symbolů města, event. Gletschergarten (ledovcová zahrada)

2.den: Den pro zvědavé a mlsné jazýčky:
Švýcarské dopravní muzeum, www.verkehrshaus.ch, jedno z největších v Evropě,
letový simulátor, virtuální cesta meziplanetárním prostorem, interaktivní exponáty, historické
modely (železniční trať skrz tunel sv. Gottharda) vstupné
variantně (bude-li odpovídající počasí

výjezd nejstarší ozubnicovou železnicí na světě na vrchol hory Rigi (1.797 m) vstupné
příp. dokončení prohlídky Luzernu, pokud se nestihl předchozí náročný den /po nočním přejezdu
Kambly – známá švýcarská značka sušenek v kraji Emmental
- ochutnávka spojená s možným nákupem, http://www.kambly.com/de, zdarma

Schaukäserei Emmental, https://www.emmentaler-schaukaeserei.ch/
V malé sýrové obci Affoltern, v historické budově alpského stylu z roku 1741 se zábavnou
formou dozvíte, jak se z mléka stane proslulý ementálský sýr, ale třeba i jak vznikají otvory
v sýru, nahlédnete do skladu sýrů či solné lázně; dvě zdejší restaurace podávají vynikající
regionální a sezónní speciality, sýrové lahůdky, suvenýry a dárky zakoupíte ve firemním
obchodě, nechybí ani příjemná pekárna lákající na sladké dobroty vstupné
- večerní dojezd na ubytování do francouzského zázemí Ženevy: zpravidla 3lůžkovépokoje T/S voda a
TV na pokoji, sprcha a WC na pokoji nebo chodbě (v jednání)

3.den: Perly Ženevské riviéry:
LAUSANNE, úžasná poloha na břehu Ženevského jezera v kopcích nad jezerem
město strmých stoupání vedoucích do starého města s katedrálou Notre-Dame:
* několik mostů spojuje různé části města,
* Bel-Air Metropole, první 50 m vysoká výšková budova Švýcarska, hrad St-Marie,
Olympijské muzeum mj. se sochou Emila Zátopka, všemi olympijskými pochodněmi,
olympijskými medailemi, působivými videi vstupné
cesta vinicemi Ženevského jezera (vinice Lavaux v UNESCO)
VEVEY, město spojené s Ch. Chaplinem (je zde pohřben – možná návštěva hrobu), sídlo
firmy Nestlé, Corbusierova Jezerní vila (navrhl je pro své rodiče, UNESCO):
- toulky po nábřeží k sochám Charlie Chaplina, event. Jana Palacha
- volno k možným nákupům a občerstvení, variantně / podle času

MONTREUX, luxusní letovisko slavná socha Freddieho Mercuryho, tvořila zde řada umělců
světového jména: I.Stravinskij, L.N.Tolstoj, lord Byron, F.Zappa aj.
- toulky podél jezera s návštěvou nahrávacího studia britské skupiny Queen zdarma
Chillon, www.chillon.ch/en, slavný hrad s ještě slavnějším vězněm Francoisem de Bonivard,
jeho pobyt ztvárnil lord Byron v básni Vězeň villonským, fotostop

pod / večermí ŽENEVA, řeka Rhôna odtud teče do Francie, narodil se zde spisovatel a
filosof Jean-Jacques Rousseau, zavraždili tu habsburskou císařovnu Sisi, město bylo a je
střediskem protestantismu, kázal tady Kalvin („protestantský Řím“), domovem více než 200
svět. organizací - metropole mezinárodní diplomacie
- prohlídka města a ubytování na stejném místějako předchozí noc

4.den: Toulky horským srdcem Švýcarska:
INTERLAKEN, letovisko, východisko výletů do okolních Alp - fotostop a dále směr
Lauterbrunen – údolí hřmících vodopádů, návštěva Trümmelbachských vodopádů
http://www.truemmelbachfaelle.ch/ vstupné

Grindelwald: malebné horské městečko pod vrcholy slavných čtyřtisícovek Eiger- Mönch Jungfrau, východisko lanovek a horských železnic mj. i na nejvýše položenou železniční
stanici v Evropě - Jungfraujoch 3.454 m!
- 9hodinová zastávka!! zahrne prohlídku letoviska, hřbitova horských vůdců, příp.
- cesta k místnímu (ustupujícímu) ledovci vstupné
nebo / a
- Glescherschlucht, unikátní cesta nad hladinou řeky Lütschinen vstupné.
- pozdě večer (cca 22. hodina) odjezd, noční transfer přes Švýcarsko a Německo
5.den: návrat do Prahy v pátek dopoledne

Cena: 6.500 Kč / osobu při cca 52 – 54 platících
7.400 Kč / osobu při cca 40 – 42 platících
7.950 Kč / osobu při cca 35 platících zahrnuje:
* dopravu autokarem se všemi poplatky
- průjezdy Německem, Švýcarskem, diety, čekačky, mzda 2.řidiče, parkovné
* 1x trajekt přes Überlingenský záliv Bodamského jezera
* 3x ubytování: 1x hostel / Luzern a 2x hotel ve francouzském zázemí Ženevy
* 3x bufetová snídaně
* služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení☺
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php
Cena nezahrnuje:
vstupné min. na 100 CHF, stravné (mimo snídaně),
- počítá se s návštěvou cca 5 objektů (Mainau, čoko Lindt, Dopravní muzeum / vláčkem na Rigi,
Schaukäserei, Olympijské muzeum; Kembly a nahrávací stuido Queen zdarma),
Poznámka: cena za vstupné se bohužel ve švýcarsku „láme“ v 16 letech!, po tomto věku jsou osoby
považovány za dospělé.
Švýcarsko, opravdu drahá, krásná a méně dostupná země, kam vás rodiče zpravidla
nevezmou, ale škola ano!
Závazná přihláška musí být odevzdána do konce května 2022 z důvodu
zjištění zájmu o zájezd.
Zálohu 3000 Kč je nutno uhradit do 10.6.2022
Cena vstupného do objektů a lanovek je cca 100 CHF (viz jednotlivé objekty v textu) – bude vybráno
v korunách – 2500 Kč, spolu s doplatkem zájezdu do 10. září 2022. Tato částka bude po návratu
vyúčtována a přeplatek vrácen.
Stravu si účastnící hradí sami (kromě snídaní v ubytování).

Případné dotazy zodpoví organizátorky zájezdu:
D. Pavlová
D. Ciprysová

