
  

 
Termín: 2022/2023             Číslo zájezdu: 7004                              Cena: 6 600,- Kč 
 

ŠVÝCARSKEM K MONT BLANCU 
 

1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy v pozdních večerních hodinách. Pojedeme autobusem přes Německo a 
zastavovat budeme jen na protažení a toalety. 

 
2. DEN: ČOKOLÁDOVNA MAISON CAILLER, GRUYÈRES, VEVEY 

Dopoledne přijedeme do malého městečka Broc, kde se nachází čokoládovna Maison Cailler. Během její prohlídky 
budeme mít možnost čokoládu ochutnat i nakoupit. Poté se krátce zastavíme v jednom z nejhezčích měst Švýcarska - 
Gruyères, které je proslavené nejen svojí malebností, ale také pěkným zámkem a výrobou sýra. Společně navštívíme 
místní sýrárnu. Naší poslední zastávkou bude Vevey, místo, kde v minulosti pobývali např. Dostojevskij, Sienkiewicz 
nebo Charlie Chaplin.  Na závěr budeme mít chvilku volna na občerstvení nebo nákup suvenýrů. Večer přejedeme na 
ubytování. 

 
3. DEN: CHILLON, MONTREUX, ŽENEVA 

Po snídani odjedeme k Ženevskému jezeru, největšímu jezeru v Alpách. Navštívíme středověký hrad Chateau de 
Chillon ležící na skalním ostrohu na břehu jezera. Poté přejedeme do nedalekého mondénního letoviska Montreux. 
V odpoledních hodinách se přesuneme do Ženevy. Prohlédneme si historické centrum města a projdeme se podél 
jezera (zahrada růží, krásné parky). Uvidíme také jednu z místních dominant, vodotrysk Jet d´Eau. Večer odjedeme na 
ubytování jako minulou noc. 

 
4. DEN: CHAMONIX 

Po snídani odjedeme k úpatí nejvyšší hory Evropy - Mont Blanc do města Chamonix, střediska zimních sportů. Zde 
vyjedeme lanovkou na Aiguille du Midi, odkud lze ve výšce 3 842 m n.m. obdivovat masiv Mont Blancu, město 
Chamonix a okolí. Můžeme se také těšit na ledovcovou jeskyni Mer de Glace, ke které se dopravíme speciálním 
vláčkem a lanovkou. Na závěr nám zbude volný čas na procházku po Chamonix, nákup suvenýrů nebo třeba 
ochutnávku savojských specialit fondue a raclette. Večer odjedeme zpět do České republiky.  

 
5. DEN: NÁVRAT DO ČR 

V noci budeme pokračovat v cestě a domů se vrátíme v časných ranních hodinách. 
 
 
V ceně je zahrnuto: 
- doprava zájezdovým autobusem - klimatizace, kávovar, lednička, video, prodej nápojů  
- 2x ubytování se snídaní v hotelu typu Premiere Classe po třech osobách na pokoji s vlastním soc. zařízením 
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy  
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 
V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a lanovky: cca 30 CHF a 85 EUR  

 
Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
- program doporučujeme realizovat v období květen-říjen 
 
Upozornění:  

S ohledem na epidemiologickou situaci může být pro účast na zájezdu nezbytné splnění podmínek pro vycestování do 
jiných zemí a pro návrat zpět do ČR (např. očkování či testování). Bezplatné odhlášení ze zájezdu z důvodu nesplnění 
těchto podmínek bohužel není možné. To se nevztahuje na případy, kdy se tyto podmínky změní krátce před zájezdem 
takovým způsobem, že je objektivně již nelze splnit. 


