
Cykloturistické a turistické Švýcarsko 
Termín prázdniny.2013  

 
 

1. den – odjezd ve večerních hodinách, tranzit Rakouskem a Německem. 
2. den – brzy ráno příjezd do Vaduzu, krátká zastávka. Historická města Schwyz 

(nejstarší dřevěný světský dům Švýcarska) a Aldtorf (legenda o Vilému Tellovi). 
Plavba výletní lodí po Vierwaldstättersee z Flüelenu do Beckenriedu. Přejezd přes 
průsmyk Brünig na ubytování v Jaunu. 

3. den – busem do Interlakenu, odtud na kolech buď kolem Thunersee nebo Brienzersee 
(každý okruh cca. 50 km) s možností koupání, naložení kol a návrat na ubytování 

4. den – turistika v okolí ubytování – např. ze sedla Jaunpass (busem do 1 508 m n.m.) 
pěšky návrat na ubytování s možností výšlapu na horu Bädehorn (2009 m n. m.) 
s krásnými výhledy do okolí nebo mountain-biková cyklotrasa v okolí Jaunu 

5. den – autobusem k Ženevskému jezeru, na kolech z Villeneuve (nedaleko ústí Rhony 
do jezera) k nejznámějšímu švýcarskému hradu Chillon (prohlídka s tištěným 
průvodcem v češtině a možností koupání pod hradem) přes Montreux (město spjaté 
s Fredie Mercurym) a Vevey (Charlie Chaplin) do Lausanne k olympijskému muzeu. 
Pro zájemce prohlídka muzea, naložení kol a odjezd na ubytování 

6. den – z ubytování na kolech do Brocu (návštěva zdejší čokoládovny s degustací), 
krátce sýrárna v Gruyére, městečko a hrad Gruyére a přejezd k jezeru Schwarzsee 
(buď na kolech nebo autobusem), možnost koupání a návratu pěšky do Jaunu přes 
Euschelspass (cca. 1500 m n. m.). 

7. den – autobusem do Burgholzu odtud na kolech přes Spiez do Thunu a dále po proudu 
řeky Aare do hlavního města Švýcarska Bernu – společná prohlídka historického 
centra města, naložení kol a odjezd na ubytování 

8. den – definitivní odjezd z ubytování a přejezd busem k Bodamskému jezeru. Tady 
buď na kolech ze Schaffhausenu přes Stein am Rhein do Kostnice nebo autobusem 
s Rýnskými vodopády. Navečer odjezd přes Německo a Rakousko do ČR 

9. příjezd v ranních hodinách 
 

 
Cena: 7 500,-- Kč/osobu 
 
V ceně: Veškerá doprava zájezdovým autobusem (klima, WC, DVD/TV, nápojový servis) 
včetně přepravy kol. 6x ubytování v mládežnické ubytovně v cca. 1 100 m n. m. ve 
Fribourgských Alpách v hezkém horském prostředí ve vícelůžkových pokojích – cca. 4 -7 
osob na pokoji (sociální zařízení na patrech), 6x vydatná polopenze připravovaná převážně z 
českých surovin (snídaně formou švédských stolů, večeře polévka a hlavní jídlo), pobytová 
taxa, průvodce, informační materiály a černo-bílé ofocené mapky oblasti   

 
V ceně není: 
Povlečení – nutno vzít s sebou vlastní, nebo spacák. 
Vstupy do navštívených objektů (děti do 16 let polovinu vstupného): 
Lodička Vierwaldstättersee – cca. 25,-- chf 
Chillon – cca. 9,-- chf 
Olympijské muzeum – cca. 12,-- chf 
Čokoládovna Broc – 8,-- chf, děti zdarma 
Lodička Rýnské vodopády – cca. 6,-- chf 
 


