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Švýcarsko – Rýnské vodopády, Eiger, Mönch, Jungfrau, čokoládovny, sýrárny
Úchvatné Švýcarsko – jedna z nejbohatších a nejrozmanitěj-
ších zemí Evropy, zažijete vysokohorskou turistiku, objevíte 
známé horské velikány i nekonečná jezera a chybět nebude 
ani ochutnávka pravé švýcarské čokolády a sýrů přímo z vý-
robny.

Program:
1. den Odjezd z ČR v nočních hodinách.
2. den Kostnice – středověké město ležící na  německo-švýcarské hranici. 
Podíváme se na  místo setkání kostnického koncilu, během kterého byl Jan 
Hus odsouzen jako kacíř a  později ve  městě upálen na  hranici. Navštívíme 
také Husův dům a  Husův kámen. Minout nesmíme ani krásnou gotickou 
katedrálu Münster či pozůstatky opevnění města, po kterém se dochovaly 
pouze tři kamenné věže s branami.
Rýnské vodopády – nejmohutnější v Evropě, které jsou 150 m široké a 23 m 
vysoké. Na jejich krásu navíc shlíží hrad Laufen.
Ubytování v hostelu.
3. den Interlaken - horské městečko mezi jezery Tuner See a Brienzer See, 
odkud se vypravíme vláčkem přes Grindelwald na Kleine Scheidegg. Cestou 
se budeme těšit z nádherných výhledů na velikány Švýcarska – Eiger, Mönch, 
Jungfrau. Z  Kleine Scheidegg podnikneme výpravu po  jedné z  turistických 
tras, abychom se pokochali krásou švýcarských Alp na  vlastní kůži. Z  hory 
sestoupíme vláčkem do Lauterbrunnenu, odkud se poté pěšky vyšplháme 
až k Trümmelbachským vodopádům, které se s hlukem řítí skrz jeskyni.
Nocleh v hostelu.
4. den Švýcarsko je zemí sýrů a čokolády, proto dopoledne bude patřit těmto 
dvěma tradičním pochoutkám. Začneme prohlídkou čokoládovny Cailler, kde 
se během zajímavé expozice dozvíme příběh švýcarské čokolády a budeme 
moci ochutnat sladké pralinky a  nakoupit tolik druhů čokolády, kolik si jen 
dovedete představit. Poté nás čeká návštěva nejšvýcarštějšího městečka 
Gruyères, ve kterém se nachází známá výrobna sýrů. Zde se podíváme, jak 
se tento tradiční sýr vyrábí a  samozřejmostí bude ochutnávka a  možnost 
nákupů.
Chateau de Chillon – středověká pevnost ze 13. stol. Prohlídka nám ukáže 
ojedinělou zachovalost hradu, důležitou strategickou pozici a také spojitost 
s  básníky Georgem Gordonem Byronem a  Percym Bysshem Shelleym, kteří 
hrad navštívili a nechali se jím inspirovat ke své tvorbě.
Ubytování v hostelu.
5. den Prohlídka města Lausanne a  procházka kolem Ženevského jezera. 
Na  závěr navštívíme  hlavní město Bern – prohlídka místní radnice 
s  nádherným orlojem Zytgglooge, Spolkový dům a  hlavně všudypřítomné 
sochy medvědů, který je symbolem města. Podíváme se k  tzv. Medvědímu 
parku, kde od roku 2009 žije medvědí rodinka. 
V podvečerních hodinách transfer přes SRN.
6. den Návrat v ranních hodinách do ČR.

Bern

Interlaken

Rýnské vodopády Chateau de Chillon

Horský velikán Eiger

Cena zájezdu je kalkulovaná pro 45 osob + 3x pedagogický dozor. 
Sleva až 500 Kč / osoba, viz katalog strana 51.

CENA ZAHRNUJE: dopravu zájezdovým busem s klimatizací, veškeré poplatky spojené 
s dopravou (parkovné, mýtné, daň SRN), ubytování v hostelech se snídaní, služby prů-
vodce, kompletní pojištění včetně léčebných výloh v zahraničí a pojištění proti STORNU 
zájezdu

Počet dnů / počet nocí Typ ubytování Cena od

CENA NEZAHRNUJE: vstupné a kapesné (CHF), WC (tranzit), večeře

5 dnů / 2 noci hostel 6.790 Kč    

6 dnů / 3 noci hostel 8.290 Kč

Ubytování ve Švýcarsku


