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Hotelové (a kolejové) legendy Švýcarska s Petrem
Čermákem
Cestovatel: Petr Čermák | Rozpočet: 71 000 Kč | Volná místa: 6
Termín: 28.4.2023 - 3.5.2023
Odkaz: www.vypravy-s-cestovateli.cz/189-vyprava

Švýcarský hoteliér, to je takřka magické zaklínadlo. Vydejte se poznat na vlastní kůži, co vězí za světově obdivovaným
švýcarským fenoménem. Hoteliérský byznys dodnes drží převážně rodiny, nikoli nadnárodní korporace, z toho plyne
maximálně osobní přístup. A dál? Dál už to musíte zkrátka zažít.
Vezmeme Vás na ta nejkrásnější místa, která náš nadšený průvodce „švýcarolog“ objevil za 25 let svých cest do
alpského železničního a hotelového ráje a jejichž poutavé příběhy sepsal do své nejnovější knížky nazvané Hotelové
legendy Švýcarska, na níž pracoval společně s ředitelkou Švýcarské turistické centrály v Praze. Výběr ubytování je
vskutku výjimečný, obrazovou ochutnávku uvidíte ZDE.
Další vybrané hotelové legendy uvidíme během vyhlídkových cest křížem krážem Švýcarskem legendárními horskými
vlaky v komfortu 1. třídy, dobrodružnými lanovkami a také během plaveb parníky po průzračných jezerech.
Využijte výhodný jarní termín švýcarské výpravy zahrnující státní svátek!

O cestovateli: Petr Čermák
Už jako kluk v socialistickém Československu před rokem 1989 hltal každý zrnitý obrázek švýcarské Gotthardské
železnice, který k nám tehdy proniknul přes železnou oponu do nějaké encyklopedie nebo časopisu. Léta marně snil o
tom, že se po ikonické transalpské železnici někdy v životě sveze. Sny se mu však vyplnily nad očekávání: švýcarskou
trať má procestovanou mnohokrát, svezl se dokonce i na stanovišti strojvůdce a obešel ji mnohokrát pěšky, tak jako
spoustu dalších horských túr.
Posledních 10 let svou vášeň pro vlaky a hory sdílí s českými turisty, které po železnici a po horách ve Švýcarsku
doprovází. Napsal řadu švýcarských knižních bedekrů, svoji nejmilejší knížečku nazval Švýcarsko po kolejích a v
pohorkách, nejnověji v příbězích popsal Hotelové legendy Švýcarska.
Ačkoli po kolejích a v pohorkách prošmejdil spoustu dalších koutů světa od Nového Zélandu přes Austrálii a Japonsko až
po Norsko a samozřejmě Česko, Švýcarsko považuje za nedostižný železniční ráj.

Program výpravy
1. den - pátek 28.4. - Luzernské jezero a termální lázně Rigi
Po příletu do Švýcarska bychom podle aktuálního letového řádu měli mít ještě celé odpoledne na první seznámení
s alpským železničním a hotelovým rájem. Využijeme ho po krátké cestě vlakem z curyšského letiště do Luzernu
k plavbě po mytickém Luzernském jezeře, kde se před víc jak 700 roky rodilo dnešní nezávislé Švýcarsko, k jízdě
nejstarší ozubnicovou železnicí Evropy z roku 1871 na horu Rigi a nakonec k vyhlídkové termální koupačce v moderních
kamenných lázních, které jsou součástí první z vybraných hotelových legend na trase naší výpravy – na náramné
vyhlídce Rigi Kaltbad zároveň přespíme.
1. noc – Mineralbad Hotel Rigi Kaltbad 3*

2. den - sobota 29.4. - Luzern a dračí skála Pilatus
Ráno jsou termály Rigi Kaltbad až do 10 hodin vyhrazeny pouze hotelovým hostům – neváhejte je využít! Druhý den
našeho pobytu pak zasvětíme převážně rajskému městu na pobřeží Luzernského jezera. Začít lze v Luzernu třeba
tradičním sobotním farmářským trhem na břehu místní řeky Reuss, můžete si zajít také do galerie světových mistrů hned
vedle nádraží, do jednoho z nejlepších dopravních muzeí světa Verkehrshaus nebo na jezerní promenádu. Zajímá Vás,
kde zanechal v Luzernu stopy legendární Král hoteliérů a hoteliér králů César Ritz? I na to se můžete zajít podívat.
Odpoledne se vydáme do skalních výšin nad město – lanovkou vyjedeme na vrchol dvoutisícové skály Pilatus, kde
přenocujeme v další z vybraných hotelových legend a necháme se rozmazlovat umem horských kuchařů!
2. noc – Pilatus Kulm 4*

3. den - neděle 30.4. - Bern, rychlovlaky a jarní Lugano
Přivstanete si v neděli na vrcholu Pilatusu obdivovat spektakulární východ slunce nad Alpami? Pozdraví vás na ranní
pastvě démoničtí kozorožci?
Z dračí skály se po snídani vydáme vlakem do švýcarské metropole Bernu, kde se zastavíme u další ze zásadních
národních hotelových legend a také si prohlédneme historické centrum města (UNESCO). Odpoledne se rychlovlaky
(tempem 200 – 250 km/h) a nejdelším tunelem světa (57 km) přesuneme na jižní stranu Alp, do „italského“ kantonu
Ticino, kde strávíme dvě noci v komfortu další vybrané hotelové legendy, překrásného historického hotelu (jehož
nedílnou součástí je dokonce i rodinné muzeum zdejší hoteliérské dynastie) na břehu Luganského jezera. Ve městě
můžeme v této roční době na každém kroku obdivovat nádherně rozkvetlé jaro a vychutnávat nefalšovanou italskou
zmrzlinu! Troufne si někdo už i na koupel v jezeře nebo v hotelovém zahradním bazénu?
3. noc – hotel International au Lac Lugano 3*sup

4. den - pondělí 1.5. - Ascona, Locarno a ticinská údolí
Za další ze švýcarských hotelových legend se vypravíme do subtropické Ascony na břehu jezera Maggiore: na kopci
Monte Veritá nad městečkem sídlili zkraje 20. století předchůdci hippies, podle místních kronik tam hostili i Lenina, a
dodnes tam po nich zůstal pozoruhodný areál, k němuž vedou od jezera přibližně tři stovky schodů. Podle počasí a
jízdních řádů bychom si též zkusili vyjet poštovním autobusem do některého z odlehlých ticinských údolí za místními
divy – na výběr je například divoké žulové Valle Maggia či dobrodružné Valle Verzasca se slavnou bondovskou
přehradní hrází z filmu Zlaté oko. Stihneme i krátkou zastávku ve filmovém Locarnu nebo si raději dopřejeme jarní
slunný relax v Luganu?
4. noc – hotel International au Lac Lugano 3*sup

5. den - úterý 2.5. - Gotthard Panorama Express a Bad Ragaz
Z Lugana se ráno vypravíme zpátky na sever Alp překrásným panoramatickým vlakem Gotthard Panorama Express
po staleté Gotthardské železnici. Seznámíme se s drsnými příběhy spojenými s výstavbou první švýcarské transalpské
železnice a pokocháme se překrásnou pestrou krajinou ubíhající za oknem – kdepak, opravdu to není dílo grafického
programu Photoshop, tohle je dokonalá švýcarská skutečnost!
Odpoledne dorazíme na východ Švýcarska do kraje světoznámé literární hrdinky Heidi, děvčátka z hor, konkrétně do
městečka Bad Ragaz, kde fungují nejstarší a nejslavnější švýcarské termální lázně. Podle času a počasí můžeme
podniknout pěší výšlap do skalní soutěsky Tamina, kde prýští místní prameny, nebo se prostě jen naložit do bazénů
další z hotelových legend.
5. noc – Resort Ragaz 5*

6. den - středa 3.5. - Termální relax a odlet
Dopoledne si ještě dosyta užijeme luxusního wellnessu v Bad Ragaz, načež se opět vlakem vydáme vstříc
curyšskému letišti. Cestou se rozhodně zastavíme na nákup klasických švýcarských dobrot, jako jsou tvrdé alpské sýry
a lahodné čokolády i dokonalá švýcarská vína, abychom doma mohli ještě dlouho autenticky vzpomínat na švýcarské
hotelové (a kolejové) legendy. Odpoledne odletíme z Curychu zpátky do Prahy.
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letenku Praha – Zurich – Praha
letištní taxy a palivové příplatky
1 odbavené zavazadlo v ceně
1 x ubytování v hotelu Rigi Kaltbad 3* ve 2lůžkovém pokoji s balkonem
1 x večeři v hotelu Rigi Kaltbad
1 x ubytování v hotelu Pilatus Kulm 4* ve 2lůžkovém pokoji superior
1 x večeře v hotelu Pilatus Kulm
2 x ubytování v hotelu International au Lac, Lugano ve 2lůžkovém pokoji urban chic
1 x ubytování v hotelu bad Ragaz 5* v pokoji comfort
1 x večeře v hotelu Bad Ragaz
5 x místní hotelová taxa
Využití hotelových lázní na Rigi a v Bad Ragaz
6 denní Swiss pass v 1.třídě pro cestování veřejnou hromadnou dopravou po Švýcarsku
Plavbu parníkem po Luzernském jezeře
Jízdu nejstarší ozubnicovou železnicí Evropy
Gotthard Panorama Express
Služby odborného průvodce (Petr Čermák)
Pojištění zájezdu dle zákona 159/99 Sb.

večeře v Luganu – možnosti v okolí hotelu – každý podle chuti a nálady, průvodce vždy doporučí specialitu v dané
oblasti
● nápoje
● obědy
● vstupné do památek/muzeí a další aktivity
● výdaje osobní povahy, minibary
● cestovní pojištění
● pojištění storna zájezdu
●

cestovní pojištění od ERV Evropské – produkt Standard na 6 dní – 440 Kč/osoba
cestovní pojištění od ERV Evropské – produkt Standard Senior (70+) na 6 dní – 880 Kč/osoba
pojištění storna zájezdu se spoluúčastí klienta 20 % činí 5 % z celkové ceny zájezdu, pokud si klient zakoupí
cestovní pojištění od Evropské CP, jinak 7 % z ceny zájezdu
● ubytování v jednolůžkovém pokojí – 9 000 Kč/osoba
●
●
●

Program není fyzicky náročný, je však třeba myslet na to, že se budete pohybovat i v horách a přesouvat se
veřejnou dopravou
● Předpokládaný počet účastníků akce: 12 osob
● Výprava se uskuteční při minimálním počtu 10 osob
● Jakékoli dotazy k akci můžete směřovat na organizátora akce Axamit Travel email: radka.svobodova zavináč
axamit.cz
●

Organizátor výpravy:
Axamit Travel s.r.o.
cestovní kancelář
Strašínská 3205/11
100 00 Praha 10
tel.: +420 601 22 73 73
e-mail: info@axamittravel.cz
www.vypravy-s-cestovateli.cz
www.axamittravel.cz
IČO: 276 30 820
DIČ: CZ 276 30 820
O tom, jak zpracováváme vaše osobní údaje, se můžete dočíst zde
A o tom, že tato výprava je pojištěna podle zákona a naše cestovní kancelář má sjednáno zákonné pojištění čtěte zde

