
  

 

Termín: 2022/2023                Číslo zájezdu: 7006                                Cena: 6 900 Kč 
 

ALPSKÝMI PRŮSMYKY DO TICINA 
 
1. DEN: ODJEZD Z ČR 

Na zájezd vyjedeme od budovy školy ve večerních hodinách. Autobusem pojedeme přes Německo a zastavovat 
budeme jen na protažení a toalety. 

 

2. DEN: MORTERATSCH, JÍZDA HORSKÝM VLÁČKEM 

Ráno přijedeme do železniční stanice v blízkosti ledovce Morteratsch, odkud podnikneme krátkou procházku 
půvabnou krajinou směrem k ledovci. Poté nastoupíme na horský vláček, který nás proveze kouzelnou alpskou 
přírodou přes známý průsmyk Berninapass (2 328 m n.m.) a mnohé viadukty a tunely. Přijedeme do městečka Tirano, 
kde se krátce projdeme a prohlédneme si např. městský kostel San Martino, několik paláců či monumentální poutní 
kostel Madonna di Tirano. Dále budeme pokračovat v jízdě autobusem kolem italského jezera Lago di Como. Večer 
přijedeme na ubytování. 
 

3. DEN: CHOCOLAT ALPROSE, LUGANO, SAN SALVATORE, SWISS MINIATUR 

Po snídani se můžeme těšit na návštěvu čokoládovny Chocolat Alprose v městečku Caslano s možností ochutnávky a 
nákupu čokolád. Pak přejedeme k městu Lugano, které si svou krásnou polohou na břehu jezera vysloužilo přezdívku 
„perla na jezeře“. Vyjedeme zubačkou na kopec San Salvatore s překrásným výhledem na jezero a po návratu zpět si 
prohlédneme i samotné centrum města. Odpoledne navštívíme park Swiss Miniatur v městečku Melide, kde uvidíme 
více než 100 modelů významných staveb a míst Švýcarska provedených v měřítku 1:25. Večer se vrátíme na ubytování. 
 

4. DEN: VERZASCA, LOCARNO, BELLINZONA 

Po snídani navštívíme půvabné údolí Verzasca, kde končí silnice a kde se zastavil čas. Pak přejedeme do Locarna, 
malebného městečka se středomořskou vegetací na břehu jezera Lago di Maggiore. Čeká nás procházka městem a 
výjezd lanovkou k mariánskému poutnímu kostelu Madonna del Sasso s překrásným výhledem na jezero. Posledním 
bodem programu bude město Bellinzona, správní středisko kantonu Ticino. Projdeme se centrem města a vystoupíme 
na vyhlídku k jednomu ze tří hradů, které spolu s pevnostními hradbami tvořily ve středověku největší obranné 
opevnění ve Švýcarsku. Ve večerních hodinách 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 ve vícelůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením 
- jízda horským vláčkem na trase Morteratsch - Tirano  
- služby průvodce po celou dobu zájezdu  
- mobilní aplikace plná praktických informací a zábavy  
- turistické taxy a poplatky 
- komplexní cestovní pojištění zahrnující pojištění léčebných výloh, úrazu, odpovědnosti, zavazadel a storna  
 

V ceně není zahrnuto: 
- vstupné do navštívených objektů a lanovka: cca 40 CHF pro studenty do 18 let 
 

Poznámka: 
- cena platí při obsazení zájezdu minimálním počtem 40 platících účastníků 
 
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. 


