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Cestovní kancelář 

MODEX SPORT 

Za krásami Švýcarska 
 
 
 
Termín:   11. – 16. září 2016 
 
     
Program zájezdu: 
 
1. den Odjedeme ve večerních hodinách a přesuneme se po trase Brno - Praha - Rozvadov; 
 
2. den naše cesta bude dále pokračovat přes Německo; dopoledne přijedeme do Kostnice a projdeme se 

městem na břehu Bodamského jezera - uvidíte dům, ve kterém bydlel Jan Hus, katedrálu, v níž 
probíhal kostnický koncil, i místo, kde byl Hus v r. 1415 upálen. Další zastávku uděláme u Rýn-
ských vodopádů v Schaffhausenu - největších říčních vodopádů v Evropě. V podvečer přijedeme 
do místa ubytování;        

 
3. den po snídani odjedeme do Lauterbrunnenu. Na chvíli zastavíme pod třísetmetrovým kaskádovitým 

Staubašským vodopádem, nejvyšším ve Švýcarsku. Pak si prohlédneme unikátní Trümmelbaš-
ské vodopády, ukryté ve skále a napájené vodou z ledovců (vodopád je možné si prohlédnout 
zblízka z odvážně vedených lávek a můstků). Zubačkou vyjedeme na Kleine Scheidegg, horské 
sedlo ve výšce 2061 metrů na úpatí Eigeru, Mönchu a Jungfrau, odkud lze zhlédnout nezapomenu-
telné alpské velikány. Náš výlet bude dále pokračovat do Thunu, města na řece Aare a na břehu 
Thunersee, jehož minulost sahá až do keltského období a které bylo také jedním z hlavních měst 
římské správy v této oblasti. Navštívíme muzeum v Thunském hradu, který byl postaven již ve 
12.století, a po prohlídce se vrátíme se do místa ubytování;                                       

 
4. den po snídani odjedeme na další celodenní výlet. Nejprve se zastavíme v Brocu a navštívíme čokolá-

dovnu Cailler; po seznámení s výrobou švýcarské čokolády a ochutnávce si můžete čokoládu 
nakoupit v místní prodejně. Poté krátce přejedeme do starobylého městečka Gruyéres, kde se 
vyrábí jeden z nejznámějších švýcarských sýrů. Cestou zpět do místa ubytování navštívíme hlavní 
město Švýcarska – Bern a projdeme se jeho nejstarší částí;   

 

5.den po snídani odjedeme do Luzernu a společně se tímto malebným městem, označovaným za klenot 
Švýcarska, projdeme. Pak budeme pokračovat do Lichtenštejnského knížectví, jednoho z nej-
menších států Evropy, který leží na svazích Alp a v údolí Rýna, a zastavíme se v jeho hlavním měs-
tě, ve Vaduzu. Po procházce centrem s výhledem na knížecí zámek se vydáme do hlavního města 
Tyrolska Innsbrucku a projdeme se jeho Starým Městem. Po prohlídce odjedeme domů.  

 
6.den  v časných ranních hodinách přijedeme do Ostravy. 
 

 
Cena zájezdu:   8.500 .- Kč   
       
 
Cena zahrnuje:  3x ubytování v hotelu Löwen v Lungernu se snídaní (2-4lůžkové pokoje, WC, sprcha) 

dopravu autokarem  (DVD, bufet, WC ) 
cestovní pojištění (léčebné výlohy, úraz, odpovědnost, zavazadla, storno ze závažných osobních                 
nebo zdravotních důvodů) 
průvodce zájezdu 
pojištění CK proti úpadku podle zákona č. 159/ 1999 Sb 

      
Cena nezahrnuje:  ostatní stravování a vstupné   

Příplatek za 3 večeře:  1.300 .- Kč za osobu a pobyt 
 

 
 

     Minimální počet účastníků: 47 

 


