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Zlatnická 7, Praha 1, t. 235310114, 739356390, IČO: 16175166
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ŠVÝCARSKO v době babího léta

Termín: úterý 24. – neděle 29. září 2019
Program zájezdu:
0.-1.den: odjezd z Janovic, event. dalších míst v 19 hodin směr Praha - Mnichov
- cca 1.000 km / 12 hodin do Kostnice, pravd. bude třeba 3. rozjezdový řidič,
Bodamské jezero: toulky po severním břehu jezera, éra Ferdinadna Zeppelina
(vzducholodě), vinice, výhledy na Alpy (bude-li dostatečná viditelnost)
- jezerní trajekt Meersburg-Konstanz / cca 25 minut:
Kostnice - město spjaté s upálením Mistra Jana Husa - průjezd a přejezd do Švýcarska
Stein am Rhein, bývá označované jako nejkrásnější středověké městečko země
s úžasnými freskami na fasádách domů a malebné poloze na břehu Rýna - prohlídka
nejmohutnější vodopády na řece Rýn (u Neuhausenu), 24 m výškového rozdílu
kataraktu na pouhých 150 metrech šířky Rýna - procházka podél vodopádů s vyhlídkami
CURYCH, bankovní a ekonomické srdce země:
- průjezd městem po nábřeží řeky Limmat, okolo mohutných dómů Großmünster a
Fraumünster, symbolů města a podél Curyšského jezera,
- dojezd na ubytování v JH Luzern, vícelůžkové pokoje s palandami, WC a sprchy na
patře,… ale jiná cenově přijatelná alternativa chybí, nezapomeňte na ručník a polštář!
- pěší večerní procházka městem
LUZERN, turisticky nejpřitažlivější město země, večerní prohlídka města zahrne:
* KKL (Kultur und Kongresszentrum Luzern, autor Jean Nouvel)
* Kapličkový a další dřevěný most přes řeku Reuss
* Weinmarkt, Rathaus, Bourbaki-Panorama (pro zájemce, 112 m dlouhý nástěnný obraz
znázorňuje postup francouzské armády přes Švýcarsko, 1870-1871), umírající lev
(Löwendenkmal) – jeden ze symbolů města, event. Gletschergarten (ledovcová zahrada)
2.den: LUZERN, dopolední program alternativně:
- lanovkou na vrchol hory Pilatus (2128 m) 27,50 CHF, podle počasí!, nebo
- lanovkou na Rigi v úterý výhodnější tarif od 21,60 CHF, ale budeme tam
ve středu nebo
- skvělé Dopravní muzeum, https://www.verkehrshaus.ch/ 13 CHF nebo
- Chocolate Adventure v Dopravním muzeu:
studenti do 16 let 6,30 CHF / 10,80 CHF nad 16 let
- plavba lodí po Vierwaldstätterském jezeře:
cena podle délky plzačíná již na 3 CHF (přístav-Dopravní muzeum),
ale delší plavba má dvojcifernou částku .

Kembly – známá švýcarská značka sušenek v kraji Emmental
- ochutnávka (zdarma) spojená s možným nákupem,
http://www.kambly.com/de

BERN (UNESCO), hlavní město Švýcarské konfederace na strmém skalnatém ostrohu, ze
tří stran obtékaném řekou Aarou, na zbývající straně jej chránily hradby; ve městě pobýval
např. Albert Einstein, prohlídka města zahrne:
* historické centrum s dlouhými, paralelně
probíhajícími ulicemi s podloubími, několikapodlažními sklepeními, vystouplými štíty a pestře
malovanými renesančními kašnami
* gotickou radnici i několik věží: „Hodinová“
s orlojem a „Klecová“, připomíná středověké
vystavování provinilců
* Münster sv. Vincence v duchu francouzské gotiky
- dojezd na ubytování do francouz. zázemí Ženevy
3.den: něco pro mlsné jazýčky:
manufaktura na výrobu sýrů v Gruyére, https://www.lamaisondugruyere.ch/ 5 CHF
- exkurze do výrobny známého sýra a špacír v nejmalebnějším městečku Švýcarska
čokoládovna Cailler v Broc (Nestle), www.cailler.ch/en 3 CHF
- exkurze s „opulentní“ ochutnávkou a možností nákupu skvělé cenově přijatelné čokolády.

Perly Ženevské riviéry: cesta vinicemi Ženevského jezera (vinice Lavaux v UNESCO)
VEVEY, město spojené s Ch. Chaplinem (je zde pohřben – možná návštěva hrobu), sídlo
firmy Nestlé, Corbusierova Jezerní vila (navrhl je pro své rodiče, UNESCO):
- toulky po nábřeží k sochám Charlie Chaplina, event. Jana Palacha
- volno k možným nákupům a občerstvení, variantně

návštěva Chaplinova světa: Mistrova vila a ateliér, NEJ muzeum ve Švýcarsku,
- Charlie zde prožil posledních 25 let, dobové fotografie, četná videa a kulisy z filmů, které
si můžete vyzkoušet, fotit se, zažít a ponořit se… http://www.chaplinsworld.com, 14 CHF
MONTREUX, luxusní letovisko slavná socha Freddieho Mercuryho, tvořila zde řada umělců
světového jména: I.Stravinskij, L.N.Tolstoj, lord Byron, F.Zappa aj.
- toulky podél jezera nebo fotostop podle času
Chillon, www.chillon.ch/en, slavný hrad s ještě slavnějším vězněm Francoisem de Bonivard,
jeho pobyt ztvárnil lord Byron v básni Vězeň villonský - fotostop

LAUSANNE, úžasná poloha na břehu Ženevského jezera v kopcích nad jezerem, město
strmých stoupání vedoucích do starého města s katedrálou Notre-Dame:
* několik mostů spojuje jednotlivé části města
* Bel-Air Metropole, první 50 m vysoká výšková budova Švýcarska, hrad St-Marie,…
Olympijské muzeum mapující historii OH – alternativně k Chaplinovu muzeu! 10/12 CHF
https://www.olympic.org

ŽENEVA, řeka Rhôna odtud teče do Francie, narodil se zde spisovatel a filosof JeanJacques Rousseau, zavraždili tu habsburskou císařovnu Sisi, město bylo a je střediskem
protestantismu, kázal tady Kalvin („protestantský Řím“), domovem více než 200 svět.
organizací - metropole mezinárodní diplomacie - večerní prohlídka
- noční odjezd na ubytování ve francouzském zázemí Ženevy jako předchozího dne
Poznámka: den nabitý k prasknutí!: návštěva tří objektů (sýry-čokoláda-Chaplinovo / olympijské
muzeum) a přejezd zpět na ubytování na francouzské straně Ženevského jezera:
- v případě časové tísně vynechání jednoho z míst: Vevey / Montreux / Olympijské muzeum.

4.den: Toulky srdcem Švýcarska:
INTERLAKEN, letovisko, východisko výletů do okolních Alp - fotostop a dále směr
Lauterbrunen – údolí hřmících vodopádů, návštěva Trümmelbachských vodopádů
http://www.truemmelbachfaelle.ch/ 4 CHF

Grindelwald: malebné horské městečko pod vrcholy slavných čtyřtisícovek Eiger- Mönch Jungfrau, východisko lanovek a horských železnic mj. i na nejvýše položenou železniční
stanici v Evropě - Jungfraujoch 3.454 m!
- 9hodinová zastávka!! prohlídka letoviska, hřbitova horských vůdců, příp.
- cesta k místnímu (ustupujícímu) ledovci 4 CHF nebo / a
- Glescherschlucht, unikátní cesta 9 CHF. …. večerní odjezd do ČR
5.den: návrat do Janovic v sobotu okolo poledne.
- cca 1.200 km / 14 hodin do Janovic, pravd. bude třeba 3. rozjezdový řidič,
Cena: 6.600 Kč / osobu při 40 platících, resp. 5.900 Kč / při 48 platících zahrnuje:
* dopravu autokarem vč. jezerního trajektu přes Überlingenský záliv Bodamského jezera
* 3x ubytování: 1x hostel v Luzernu ve vícelůžkových pokojích a 2x hotel F1 ve francouz.
zázemí Ženevy - 3lůžkové pokoje s T/S voda a TV na pokoji, sprcha a WC na chodbě,
* 3x bufetová snídaně
* služby průvodce, infomateriál, sladké pokušení
* komplexní cestovní pojištění, http://www.toulkyevropou.cz/media/zajezdpoj.pdf
* pojištění CK proti úpadku, http://www.toulkyevropou.cz/garance.php

Cena nezahrnuje:
* vstupné do objektů, kterých je na trase zájezdu poměrně dost:
- někde se nabízí alternativa (Luzern, Vevey), některé vstupné je přijatelné (čokoládovna,
manufaktura na výrobu sýrů, Chaplinovo / Olympijské muzeum), či dokonce zdarma
(Kembly), naopak drahé jsou lanovky (Pilatus)!
Poznámka k cenám vstupného:
- ceny vstupného z webových stránek, příp. realita roku 2017/2018
- někde se teprve u pokladny vyjedná zpravidla nižší cena!
Dospělost však ve Švýcarsku často začíná již v 16 letech!, starší=ceny pro dospělé!

Předpokládaná rezerva na vstupné, stravné, kapesné začíná na 50 - 100 CHF.
Švýcarsko = opravdu drahá (ale krásná a méně dostupná) země!, 1 CHF= 22,83 Kč./10.1.2019

Objekty UNESCO na trase:

BERN, historické jádro města (Old City of Berne)
Bern (francouzsky a občas anglicky Berne, italsky a
rétorománsky Berna, v místním švýcarskoněmeckém
dialektu, bernštině, Bärn) je hlavní město Švýcarska a
stejnojmenného kantonu (170 000 obyvatel).
Město bylo založeno roku 1191 v podhůří Bernských Alp na
strmém skalnatém výběžku, který obtéká ze tří stran řeka
Aara. Zbývající stranu (západní) chránily hradby, které se
s postupným rozšiřováním města k západu posouvaly; dodnes vedou napříč ulice. Zachcovány jsou
dvě věže s branami: Hodinová (Zytgloggeturm, z roku 1191) s orlojem z roku 1530 a Klecová
(Käfigturm), připomínající středověké vystavování provinilců ke všeobecnému posměchu.
Historickým centrem vedou tři paralelně probíhající ulice s patricijskými domy s vystupujícími štíty.
Ulice lemuje šest kilometrů podloubí, pod nimiž se nacházejí středověké pasáže s několikapodlažními
sklepeními. Stojí zde pestře malované renesanční kašny (Samsonova, Požírače dětí, Zähringovská a
více než 100 dalších), radnice z let 1406–1416 postavená v pozdním burgundském gotickém stylu
(obnoveným roku 1939–1942) a několik kostelů – Francouzský z roku 1270 nebo Nydeggkirche z 15.
století poblíž stejnojmenného mostu. Cenná je stavba Münsteru svatého Vincence z let 1421–1596
v duchu francouzské pozdní katedrální gotiky s bohatě zdobeným portálem, cennou sochařskou
výzdobou uvnitř, se síťovou klenbou a s věží dokončenou až v roce 1893. Za pozornost stojí i špýchar
z 18. století s klenutými sklepy.
V sousedství historického centra stojí budova Spolkového domu (Bundeshaus) z let 1896–1902, sídla
švýcarského parlamentu, turistickou atrakcí je Bärengraben – příkop s medvědy, symbolem Bernu.

Vinice Lavaux (Lavaux, Vineyard Terraces)
Vinná réva se pěstuje na prosluněných jižních svazích nad
Ženevským jezerem v kantonu Vaud již od dob Římanů.
Dnešní podoba vinic začala vznikat v 11. století, kdy celý
region začali kontrolovat mniši z benediktinských a
cisterciáckých klášterů. Místní osadníci postupně vypalovaly
lesy (vaud znamená v keltštině lesy) a proměňovali na
zemědělskou krajinu. Výsledkem trpělivosti, pracovitosti a
vytrvalosti místních obyvatel jsou terasy s vinicemi
obehnané kamennými zídkami. Vinice využívají symbiózy s vlivem slunce, které se zde projevuje hned
ve třech podobách: přímými paprsky z nebe, jejich odrazem od Ženevského jezera a od vyhřátých
kamenných zdí okolo vinic.
Mezi další faktory patří skvělá poloha svahů nad jezerem obrácených k jihu, odpovídající geologické
podloží a půda bohatá na minerály molasa – komplex usazenin slepenců, pískovců, břidlic a slínovců.
Celkovou tvářnost krajiny dotvořil ledovec svým pomalým posunem – tlakem na podloží vytvořil různé
typy půd, od jemných zemin až po půdu s hrubými úlomky.
Víno se pěstuje na 850 ha strmých viničních terasovitých svazích a sklízí se ručně, někdy i s využitím
helikoptéry. Asi 70 % produkce představuje kvalitní odrůda Chasselas, rozšířená je i odrůda Gamay a
Pinot noir. Produkuje se v osmi vyhlášených denominacích (apelacích): Dézaley, Epesses, VeveyMontreux, Lutry, Calamin, Chardonne, St. Saphorin a Villete.
Region je známý i díky luxusním letoviskům Vevey či Montreux a pobytu známých celebrit: Lord
Byron, Lev Nikolajevič Tolstoj, Freddie Mercury, Frank Zappa, Mary Shelleyová. Igor Stravinskij,
Charlie Chaplin si ve Vevey v ústraní užíval pohody posledních 25 let života.

