Cestovní kancelář Inter Zbiroh tel. 371 784 918, fax:371 794 793, e-mail: ck@interzbiroh.cz,
www.interzbiroh.cz nabízí zájezd:

Za kouzlem adventu do Švýcarska
Prožijte
s
námi
předvánoční
čas
v
těch
nejluxusnějších švýcarských městech. Čekají vás
slavnostně osvětlené vánoční trhy, které lákají vůní
perníčků, pečených kaštanů, punčem a svařeným
vínem. To vše obklopuje okouzlující švýcarská
krajina.
Hotel s polopenzí

Termín:
Odjezd :
Návrat :
Cena :

8. – 11. prosince 2016
1. den ve 23,30 hodin z Volduch
4. den v ranních hodinách
3. 990,- Kč

950,- Kč za cestu vlakem, který je nutné uhradit
při objednání zájezdu. Za děti do 16 let: 650,- Kč.
Cena zahrnuje:
Dopravu zájezdovým autokarem s klimatizací a minibarem, 1x ubytování v ***hotelu,
nebo typickém alpském penzionu s polopenzí, průvodce, kompletní „Cestovní pojištění“,
pojištění CK proti úpadku.

Program zájezdu:
1.den : Odjezd ve 23,30 hodin z Volduch. Cesta do Německa.
2. den: Přejezd přes SRN do Švýcarska ke břehu Zűrichsee, kde se nachází největší
a nejbohatší švýcarské město ZÜRICH – staré město s romantickými uličkami, cechovní domy, „výkladní skříň Evropy“ třída Bahnhofstrasse. Na
hlavním nádraží, nad jehož hlavní branou se tyčí socha švýcarské patronky
Helvecie, se každoročně koná Christkindlimarkt – největší krytý vánoční
trh Evropy se slavným Swarovski vánočním stromem s tisíci zářivými krystalovými ozdobami. Najdete zde 150 svátečně vyzdobených vánočních stánků s originálními nápady na vánoční dárky, delikatesami a vánočními specialitami. Ubytování v hotelu, večeře a nocleh.
3. den: Snídaně. Městečko GRUYERE – návštěva světoznámé sýrárny „La Maison
de Gruyère“. Pověstným lahodným sýrům vyráběným z výtečného mléka a
smetany, zrajícím až několik měsíců, nelze odolat. MONTREUX – zde se na
břehu Ženevského jezera koná nejkrásnější vánoční trh ve Švýcarsku. Nezapomenutelným zážitkem bude VYHLÍDKOVÁ JÍZDA úzkorozchodnou
ozubenou dráhou skrz zasněnou zimní vysokohorskou krajinu na vyhlídkovou horu ROCHERS-DE-NAYE, která se vypíná do výšky 2 042 m (překonáme výškový rozdíl 1 600 m). Zde nás bude čekat procházka magickým tunelem, návštěva kanceláře Ježíška a jeho sobů, a to vše doplní výhled na
horské panorama a Ženevské jezero. Cesta zpátky do Montreux opět ozubenou dráhou. Klienti, kteří nebudou mít zájem o výjezd vlakem za Jéžíškem budou trávit individuálně adventní atmosféru v Montreux. Ve večerních hodinách odjezd.
4. den: Návrat do ČR v ranních hodinách.
Na adventní nákupy na trzích postačuje vyvést €, švýcarský frank není potřeba, rovněž tak na nákup sýra v Gryuére.
Na cestu postačuje občanský průkaz, není potřeba cestovního pasu.

Vlakem za Jéžíškem z Montreux na Rochers de Naye

