ŠVÝCARSKÉ HORSKÉ ŽELEZNICE
4denní zájezd s denními přejezdy
1. den: Odjezd ráno. Průjezd Německem a Rakouskem. Krátká zastávka v rakouském lázeňském městě
Bregenz na břehu Bodamského jezera. Od Bodamského jezera proti toku Rýna až do Landquartu.
Údolím Prättigau přes Klosters až do Davosu (1560 m n.m.) – nejvýše položeného švýcarského města
uprostřed horských velikánů. Ubytování v hotelu Ochsen přímo v centru. Večeře. Nocleh.
2. den: Snídaně. Odjezd do průsmyku Julier (2284 m n.m.), tento průsmyk využívali již Římané. Po
zastávce sjezd do údolí Engadin, odkud přes další průsmyk Bernina do údolí Val Poschiavo. Prohlídka
známého kruhového viaduktu Brusio, odjezd do Poschiava kolem stejnojmenného jezera. Z Poschiava
vlakem po trase Bernina Expressu do průsmyku Bernina (2238 m n.m.), vlak stoupá do hor přes
množství viaduktů. V průsmyku Bernina je nádherné jezero Lago Bianco uprostřed velehor. Odjezd do
Svatého Mořice, prohlídka mondénních horských lázní. Ze Svatého Mořice vlakem po trase Glacier
Expressu přes průsmyk Albula do Tiefencastelu. Po projetí skoro 6 km dlouhého tunelu Albula vlak
začně klesat a na 12,6 km překonává výšku 416 metrů díky 5 kruhovým tunelům, 2 normálním tunelům, 9
viaduktům a 2 galeriím. Vrcholem je přejezd světoznámého viaduktu Landwasser, 136 metrů dlouhý s
poloměrem zatáčky 100 metrů. Železnice Rhétské dráhy přes průsmyky Bernina a Albula jsou zapsány
do světového dědictví UNESCO. Z Tiefencastelu návrat autobusem do hotelu. Večeře. Nocleh.
3. den: Snídaně. Odjezd vlakem k viaduktu Wiesen, s 210 metry délky a výškou téměř 90 metrů je
nejvyšší v celé Rhétské dráze. Z malého nádraží Wiesen se jde po souběžném chodníku přímo po
viaduktu, pod sebou vidíte v hloubce potok Landwasser a nad ním mohutné skály. Po překonání
viaduktu je to již jen kousek na vyhlídku. Z vyhlídky je nádherný výhled na tento nejvyšší viadukt
Rhétské dráhy. Návrat zpět po viaduktu a odjezd vlakem dále do Filisuru. Již z nádraží je překrásný
výhled na údolí obklopené horami. Pohodlná vycházka lesem (cca 20 minut) na panoramatickou vyhlídku
na viadukt Landwasser, nejznámější švýcarský viadukt, který ústí přímo do skalního tunelu. Z vyhlídky
budete mít viadukt jako na dlani i s projíždějícími vlaky. Návrat na nádraží do Filisuru a vlakem do
Davosu. Výjezd lanovkou na Schatzalp (1861 m n.m.) s nádherným rozhledem na Davos, jezero a okolní
hory. Možnost navštívit alpskou zahrádku s množstvím alpinek. Návrat do hotelu. Večeře. Nocleh.
4. den: Snídaně. Odjezd místním autobusem k údolní stanici lanovky. Výjezd dvěma sekcemi pozemní
lanovky Parsennbahn a gondolovou lanovkou na vrchol Weisssfluh (2844 m n.m.) - nejvyšší vrchol
nad Davosem. Z vrcholu je úchvatný panoramatický rozhled, lze spatřit čtyřtisícovky a ledovce Bernina,
rakouskou Silvrettu a za dobré viditelnosti i Bernské Alpy. Po návratu dolů bude čas k prohlídce Davosu.
Odpoledne odjezd do ČR. Návrat kolem půlnoci.
Ubytování: 3x nocleh v hotelu ve 2lůžkových pokojích s příslušenstvím a SAT-TV.
Stravování: 3x polopenze.
Doprava: dálkový autobus s WC, DVD přehrávačem, lednicí a kávovarem.
Termín: 04.-07.10.2020.
Cena: 12.700 Kč/osoba při minimálně 25 platících osobách.
Pozn.: za každou osobu nad 25 platících sleva na ceně 150 Kč/osoba, např. při 35 platících
osobách cena jen 11.200 Kč/osoba.

Příplatky: jednolůžkový pokoj 2000 Kč.
Cena obsahuje: 3x nocleh, 3x polopenzi, dopravu dálkovým autobusem, průvodcovský doprovod,
vlak Davos-Filisur a zpět, mapu Švýcarska.
Cena nezahrnuje: vlaky Poschiavo-Ospizio Bernina a Svatý Mořic-Tiefencastel, lanovku Schatzalp
a lanovku Weissfluh (celkem cca 35 CHF).
Platnost nabídky: 15.02.2020

