
ZÁJEZDY

ZA POZNÁNÍM

CK INTERTRANS s. r. o. 
Slovanská tř. 5, 326 00 Plzeň, IČ: 29161053

Tel.: 377 246 995, 377 431 337, Fax: 377 449 631, e-mail: ck@intertrans.cz

ŠV
ÝC
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SK

O 99 největší alpské ledovce
99 nejznámější průsmyky Švýcarska
99 parními vláčky na Rothorn a Furkapass

PROGRAM ZÁJEZDU:
1. den: odjezd z Plzně ve 23.00 hod. (z Prahy 21.30 hod.), tranzit Německem do Švýcarska.
2. den: ráno údolím podél toku Předního Rýna do průsmyku Oberalp (2044 m). Přes Andermatt příjezd do 
vesničky Realp, kde na vás čeká dvouhodinová jízda vláčkem po ozubnicové železnici. Vagony jsou taženy 
historickou parní lokomotivou a vláček zdolává cestou k průsmyku Furka řadu mostů a tunelů. Z výšky 2160 m 
klesá železnice do Gletsch, kde již bude přichystán náš autobus (více na: www.dfb.ch). Z údolí od řeky Rhony 
výjezd kabinovou lanovkou k úžasné vyhlídce na nejdelší alpský ledovec Aletschgletscher (23 km). Po návratu 
odjezd do hotelu, ubytování.
3. den: snídaně, dopoledne odjezd autobusem k průsmyku Furka, zastávka na Belvedere s vyhlídkou na Rhonský 
ledovec, dále cesta k průsmyku Grimselpass (2165 m), zastávka, nenáročná turistika. Poté se vydáte průsmy-
kem do Meiringen, průchod soutěskou Aareschlucht, event. výjezd lanovkou k Reichenbašským vodopádům 
známých z povídek o Sherlocku Holmesovi. Odjezd na ubytování, nocleh.
4. den: snídaně, z Brienzu cca hodinový výjezd historickou ozubnicovou železnicí na Rothorn (2350 m). Vláč-
kem, taženým parní lokomotivou, zpět do Brienzu. Odjezd do Luzernu, prohlídka města ležícího na břehu jezera 
Vierwaldstattersee, ev. projížďka lodí po jezeře. Alternativně mohou zájemci navštívit nejstrmější zubačkou 
světa (až 48 %) vrchol Pilatus (2128 m) s panoramatickou vyhlídkou. Večer odjezd do ČR.
5. den: předpokládaný příjezd do 07.00 hod.
Cena zahrnuje: dopravu luxusním autobusem (WC, klima, DVD, bar), 2 noci se snídaní v hotelu (2lůžk. pokoje 
s příslušenstvím), služby průvodce, komplexní poj. viz str. 98.
Cena nezahrnuje: jednolůžkový pokoj 740,- Kč, 2x večeře 1 230,- Kč.
Sleva: 3. osoba na přistýlce – sleva 200,- Kč /zájezd.
Fakultativně: v případě zájmu o zubačku na vrchol Pilatus je nutné místa rezervovat při podpisu smlouvy.
Doporučená částka na vlaky a lanovky: 170–250,- CHF.

HORSKÝMI VLÁČKY V SRDCI ŠVÝCARSKA

Termín cena č. zájezdu
13.07.–17.07. 6 230 17LCHV01

www.intertrans.cz

Odjezdová místa: Praha, Beroun, Žebrák, Rokycany, Plzeň, Domažlice, Horšov. Týn, Staňkov, Holýšov, 
Stod, Kdyně, Klatovy, Švihov, Přeštice, Klášterec n. Ohří, Ostrov, Karlovy Vary, Bečov, Toužim, Úněšov, 
Chodov, Loket, Sokolov, Cheb, Mariánské Lázně, Planá, Tachov.


