
Cykloturistické a turistické Švýcarsko 
Termín 30. 6. - 7. 7. 2012 (so – so) 

 

1. den – odjezd podvečerních/večerních hodinách, tranzit Německem 

2. den – v ranních hodinách příjezd k soutěsce Via Mala – sestup po schodech na její dno 

a prohlídka. Přejezd do Lugana – procházka centem města, pro zájemce buď výjezd 

nebo výšlap na vyhlídku ke kostelu Santa Madonna del Sasso nebo odpolední koupání 

v jezeře Lago di Maggiore. Přes průsmyk Simplonpass (se zastávkou s výhledem na 

Bernské Alpy) na ubytování do Saas Balenu, večeře.   

3. den – po snídani naším busem do obce Gletsch pod průsmyky Furka a Grimsel (s 

možností výjezdů do jednoho z průsmyků) pod Rhonským ledovcem (pramen řeky 

Rhony). Vyložení kol a cykloetapa po proudu Rhony do malebného údolí Goms po 

proudu řeky do Niederwaldu a dále do Brigu (značená cyklostezka, většinou mimo 

hlavní silnice), tady naložení kol a návrat na ubytování. Dnešní cykloetapa cca. 60 km.  

4. den –  po snídani celodeníí program v Saas Fee – lanovkami na Längfluh a Platjen, 

Trockener Stegg,  případně podzemní lanovkou Metro Alpin (pozor, tato není v ceně) 

do 3 500 m pod Allalinhorn. Individuální návrat na ubytování, večeře 

5. den – po snídani cykloturistika v okolí ubytování – autobusem k řehradní nádrži nad 

Saas Almagellem Mattmarksee (na kolech kolem jezera), odtud sjezd na kolech do 

Saas Grund,. výjezd lanovkou Hochsaas do mezistanice Kreuzboden do výšky 2 400 

m n. m. (necháme zde kola, přeprava kol lanovkou není v ceně zájezdu) a dále na 

Hochsaas do 3 200 m n. m. (nahoře lehoučká turistika-naučná stezka s výhledy na 

okolní čtyřtisícovky), návrat na ubytování do Saas Balenu na kolech z mezistanice. 

6. den – po snídani autobusem do Täsche – odtud na kolech do Zermattu pod Matterhorn 

(možnost výjezdu lanovkou na nejvýše položenou horní stanici v Evropě do výšky 

3 880 m n. m. na Kleine Matterhorn, jízdné lanovkou není v ceně zájezdu), odpoledne 

sjezd do Vispu a odtud po cyklostezce po proudu Rhony přes Raron (unikátní kostel 

vytesaný ve skále) do Sierre, naložení kol a návrat na ubytování. 

7. den – autobusem do historického města Martigny, odtud na kolech k Ženevskému 

jezeru do Villeneuve (nedaleko ústí Rhony do jezera) k nejznámějšímu švýcarskému 

hradu Chillon (prohlídka s tištěným průvodcem v češtině a možností koupání) přes 

Montreux (město spjaté s Fredie Mercurym) do Vevey (Charlie Chaplin). Naložení kol 

a odjezd domů, dnešní cykloetapa cca. 60 km 

8. příjezd v dopoledních hodinách 

 

Cena: 8 750,-- Kč/os při min. počtu čtyřiceti platících účastnících 

 

V ceně: 5x ubytování v mládežnické ubytovně v cca. 1 400 m n. m. ve Walliských Alpách 

v hezkém horském prostředí ve vícelůžkových pokojích – cca. 2-5 osob na pokoji (sociální 

zařízení na patrech) – viz. www.zurvispu.ch, 5x vydatná polopenze připravovaná převážně z 

českých surovin (snídaně formou švédských stolů, večeře polévka a hlavní jídlo), jízdné 

lanovkami (krom Metroalpin, přeprava kol lanovkou na Kreuzboden a Kleine Matterhorn), 

povlečení, pobytová taxa, průvodce, informační materiály (ofocené mapky oblasti), pojištění 

cestovní kanceláře proti úpadku u pojišťovny UNIQA, pobytová taxa. 

 

V ceně není: 

Pojištění léčebných výloh, případné vstupné a lanovky: Metroalpin, Kleine Matterhorn a kola 

na Kreuzboden. 

 

 


