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Cestovní kancelář 

MODEX SPORT 

Za krásami Švýcarska 
 
 
Termín:   31. srpna – 5. září 2020 
     
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, a poté se přesuneme k unikátním 
Trümmelbašským vodopádům, které jsou ukryty ve skále a napájené vodou z ledovců (vodopád 
si prohlédneme zblízka z odvážně vedených lávek a můstků). Na chvíli vyměníme autokar za 
zubačku a vyjedeme do horského sedla Kleine Scheidegg (2061 m.n.m.) na úpatí alpských 
velikánů Eiger, Mönch a Jungfrau. Po návratu zubačkou zpět do Lauterbrunnenu nás program 
dále zavede 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 a po prohlídce se vrátíme 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 městečka Gruyéres, kde se vyrábí jeden z 
nejznámějších švýcarských sýrů, o kterém sami frankofonní Švýcaři tvrdí, že je nejšvýcarštějším 
městečkem ve Švýcarsku. Cestou zpět do místa ubytování se zastavíme v Bernu, hlavním městě 
Švýcarska, městě medvědů, květin i studentů;   

 
5.den po snídani odjedeme do Luzernu a společně se tímto malebným městem, označovaným za klenot 

Švýcarska, projdeme. Pak vyrazíme směr Lichtenštejnsko a zastavíme se v hlavním městě tohoto 
alpského knížectví, ve Vaduzu. Poslední zastávkou v našem programu bude krátká procházka 
centrem hlavního města rakouského Tyrolska Innsbrucku a po ní odjedeme domů.  

 
6.den  v časných ranních hodinách přijedeme do Ostravy. 
 

 
Cena zájezdu:   9.950 .- Kč   
       
 
Cena zájezdu zahrnuje: 

3x ubytování v hotelu Löwen v Lungernu  (dvou- a třílůžkové pokoje, WC a sprcha na pokoji) 
3x  snídaně v hotelu  
turistickou taxu 
dopravu autokarem  
průvodce zájezdu    
komplexní cestovní pojištění (léčebné výlohy, úraz, odpovědnost, zavazadla, storno ze 
závažných důvodů) 
pojištění CK pro případ úpadku ve smyslu zákona 159/99 Sb. 

 
Cena nezahrnuje: 
    ostatní stravování 
             vstupné   

         
 

Minimální počet účastníků: 47 

 


