
Graubünden – léto.
MojeSvycarsko.com
Tipy a nabídky pro vaši letní dovolenou 2011.



Informace o příjezdu najdete na:
www.graubuenden.ch/anreise

Speciální nabídky veřejnou dopravou pro 

hosty ze zahraničí / dálniční známka a do-

pravní předpisy / přímá spojení leteckých 

společností a letové řády.

Allegra, Benvenuti. 
Vítejte v Graubündenu.

Silnice (bílá), PostBus (žlutá)
a Rhétská železnice RhB (červená)

Přeprava aut

Lanovky

Vrcholy

Pozoruhodnost
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Graubünden – léto v horách.
1000 vrcholů, 150 údolí a 615 jezer. Graubünden je místo, kde si každý může 

užít bezstarostné prázdniny podle svého gusta – obyvatelé Graubündenu tento 

stav celkové blaženosti nazývají „patschifig“. Při procházkách Vám výstup 

ulehčí bezplatné lanovky. Cyklisté upřednostňující dlouhé tratě těží z přepravy 

zavazadel a jazykoví znalci se těší z rétorománských hlášení ve vlacích Rhétské 

dráhy. Graubünden kromě toho plochou 7106 metrů čtverečních představuje 

největší dětské hřiště na světě. Vítejte, Allegra, Benvenuti, v zemi kozorožců.

Graubünden 
pro milovníky 
vrcholů.
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Samnaun se vším všudy
V létě profitují hosté, kteří pře-
spávají v hotelu nebo prázdnino-
vém apartmánu, z nabídky „All 
inclusive“. Užívání místních la-
novek, vstup do zážitkové kou-
pele alpských pramenů a na-
bídka akcí týdenního programu 
jsou zahrnuty v ceně. Rezervace 
přes informační středisko pro 

návštěvníky Samnaun:  
+41 (0)81 868 58 58 nebo na 
info@samnaun.ch.
www.samnaun.ch

Platnost: 18. 6.–18. 10. 2011
Cena za osobu od 53 CHF / 
41 EUR

Jízda v lokomotivě je nejlepší začátek
O tom sní každý přítel železnice: 
Se strojvůdcem sedíte v loko-
motivě Rhétské dráhy a projíž-
díte údolím Albula nebo přes 
nejvyšší alpskou trať, Bernina-
linie. Rezervace s doprovodem 
a certifikátem na:  
railservice@rhb.ch.
www.rhb.ch

Platnost: Rezervace po dohodě.
Cena za osobu od 850 CHF / 
654 EUR

Trasa, která překonává 10 000 výškových metrů 
Kdo tuto jízdu absolvoval za je-
den den, chápe o čem mluvíme. 
Tato jízda je totiž vrcholným zá-
žitkem pro bikery. Žádná jiná 
trasa nenabízí tolik singletrailo-
vých sjezdů. Informace k trase 
na www.bahnentour.ch nebo na 
www.bike-davos.ch.

Při přenocování v Davos Klos-
ters je užívání horských vlaků 
v ceně.

Platnost: Sommer 2011
Cena za motocykl od 10 CHF / 
8 EUR

Bike Cross Country
Bike Cross Country s 3 nocemi ve 
dvoulůžkovém bike hotelu včetně 
snídaně, cyklistické mapy Flim-
s-Laax-Falera, 15% slevy na půj-
čení horských kol v Boarderworld 
Flims (rezervace min. 48 hod. pře-
dem) a bezplatné užívání místního 
autobusu. 
www.flims.com

Platnost: 27. 5.–23. 10. 2011
Cena za osobu od 169 CHF / 
130 EUR 

Ceny v eurech jsou orientační. Platí cena dle aktuálního denního kurzu. Graubünden | 5



Čtyři letní sny o ráji v horách.
Davos a Klosters s dech beroucí kulisou hor se nachází v idylické krajině, 

která nabízí vše, co si rodiny, cyklisté i pěší turisté v Alpách přejí. Na hory 

Parsenn, Madrisa, Jakobshorn a Rinerhorn se pohodlně dostanete lanov-

kami Davos Klosters Bergbahnen, v horách naleznete přes 700 km stezek 

pro pěší a 600 km tras pro horská kola.

Davos Klosters.

Davos Klosters Bergbahnen AG
Postfach 46
CH 7270 Davos Platz
+41 (0)81 417 62 22
info@davosklasters.ch
www.davosklosters.ch
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Davos Klosters včetně lanovek
Ideální start vašich pěších vý-
letů: 
Hotel Alte Post, 
7270 Davos Platz 

Při ubytování ve dvoulůžkovém 
pokoji máte nárok na bezplatné 
užívání místních lanovek. 

Rezervace: +41 (0)81 417 67 77 
nebo na www.mountainhotel.ch
Platnost: Léto 2011
Cena za osobu od 55 CHF / 
42 EUR

Bike Singletrail – Alpský ráj
První A-Line oblasti Graubünden 
vede ca. 5 km ve strmém terénu 
a slibuje tak maximální zážitek. 
1,5 m široká trať s klopenými 
zatáčkami, skoky a přes 800 
m North Shore je ideální jak pro 
začátečníky, tak experty! Užijte 
si pobyt v Bike Hotelu Strela.

Rezervace: +41 (0)81 417 67 77 
nebo na www.mountainhotel.ch
Platnost: Léto 2011
Cena za osobu od 75 CHF / 
58 EUR

Sen o rodinném dobrodružství v zábavním 
parku Madrisa-Land
Skřítci, duchové Alp a bytosti ži-
jící v kořenech stromů – Park 
Madrisa-Land probouzí k životu 
fascinujících 90 pověstí a pří-
běhů této oblasti. Lesy a údolí 
se stávají dějištěm mytických 
událostí. 

Vstup do Madrisa-Landu včetně 
jízdy lanovkou pro celou rodinu 
si objednáte na:  
+41 (0)81 410 21 70 nebo na 
www.davosklosters.ch.
Platnost: Léto 2011
Rodinné vstupné od 75 CHF / 
58 EUR

Stromové chýše Hotelu Klosters
Zažijte jedinečnou noc ve stro-
mových chýších hotelu na Mad-
rise v Klosters. Chýše jsou vyba-
veny elektrickým světlem, dřevě-
nými postelemi s matracemi a pé-
řovými dekami. Vyberte si mezi 
útulnou čtyřlůžkovou nebo šesti-
lůžkovou chýší. 

Rezervace: +41 (0)81 410 21 70 
nebo na www.madrisa-land.ch
Platnost: Léto 2011
Cena za noc od 350 CHF / 
269 EUR 

Ceny v eurech jsou orientační. Platí cena dle aktuálního denního kurzu. Davos Klosters | 7



Zažijte opravdové léto.
Flims je léto. Flims s vesničkami Flims, Laax a Falera slibuje dobrodružství 

a zážitky uprostřed působivé horské oblasti. Nadšení vyznavači MTB cyklis-

tiky naleznou ve Flims špičkový bikerský areál. Ale i aktivní rodiny ocení mno-

hostrannou nabídku volnočasových aktivit. Vychutnejte si pěší trasy v místech, 

která jsou na seznamu světového přírodního dědictví UNESCO, osvěžující je-

zera ke koupání jako je Caumasee nebo vzrušující dobrodružství na historické 

horolezecké stezce „Pinut“ – ve Flims si může každý splnit svůj letní sen.

Flims.

Informace pro návštěvníky 
Flims, Laax, Falera
+41 (0)81 920 92 00
info@flims.com
www.flims.com
Rezervace: +41 (0)81 927 77 77
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Sardona – Světové dědictví UNESCO
Pěší výlety v Sardoně, světovém 
dědictví UNESCO. V nabídce 
jsou zahrnuty 3 noci ve dvou-
lůžkovém pokoji v horské chatě 
včetně snídaně, 2 celodenní jíz-
denky na zdejší lanovky, 2 jízdy 
autobusem mezi Laax a Nagens 
(jezdí st-ne), zapůjčení turistic-
kých holí během pobytu, 15% 

sleva na turistickou mapu a bez-
platné užívání místního auto-
busu.

Platnost: 2. 7.–23. 10. 2011
Cena za osobu od 236 CHF / 
182 EUR

Bike Freeride
Nezapomenutelný freeridový zá-
žitek! V nabídce jsou zahrnuty 
3 noci ve dvoulůžkovém pokoji 
v bike hotelu včetně snídaně, 
3 celodenní jízdenky na zdejší 
lanovky, 15% sleva na zapůj-
čení freeridového kola v Boar-
derworld Flims (Rezervace min. 
48 hod. předem) a bezplatné 

užívání místního autobusu. 

Platnost: 1. 7.–23. 10. 2011
Cena za osobu od 194 CHF / 
150 EUR

Rodiny jsou vítány
7 nocí v rodinném prázdninovém 
apartmánu, 2 rodinné vstupy 
do krytého bazénu Laax, 1 ro-
dinný vstup na minigolf, 1 celo-
denní jízdenka pro rodinu zdej-
šími lanovkami, 2 jízdy autobu-
sem mezi Laax a Nagens pro ce-
lou rodinu a bezplatné užívání 

místního autobusu. 

Platnost: 3. 7.–23. 10. 2011
Cena pro rodinu od 1 184 CHF / 
911 EUR

Kulinarik Trail
2 Noci ve dvoulůžkovém pokoji 
v partnerském hotelu včetně sní-
daně, poukaz na Kulinarik-Trail 
„Wald & Wasser“ (menu o třech 
chodech), poukaz na 10% slevu 
na Kulinarik-Trail „Berg & Sicht“ 
a bezplatné užívání místního au-
tobusu.

Platnost: 27. 5.–23. 10. 2011
Cena za osobu od 124 CHF / 
96 EUR

Ceny v eurech jsou orientační. Platí cena dle aktuálního denního kurzu. Flims | 9



Zažijte opravdové léto.
Objevte krajinu jediného švýcarského národního parku, přes 20 minerál-

ních pramenů a lázně Scuol v údolí Engadin, prvotřídní mezinárodní ly-

žařskou oblast Samnaun/Ischgl s 238 km sjezdovek a první dvoupat-

rovou lanovkou na světě, bohatou románskou kulturu a klášter St. Jo-

hann v Müstair na seznamu UNESCO, nakupování v bezcelní zóně a mno-

hem více. To je jen několik vybraných lákadel prázdninové oblasti Engadin 

Scuol Samnaun. 

Engadin Scuol 
Samnaun.

Engadin Scuol Samnaun
Stradun, Postfach 60
7550 Scuol
+41 (0)81 861 22 22
info@engadin.com
www.engadin.com
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Via Engiadina: Výlety bez zavazadel
Pět etap na panoramatické 
cestě spodní částí údolí Unte-
rengadin s organizovanou pře-
pravou zavazadel. Vy putujete 
na trase s výhledem na Enga-
dinské Dolomity a Vaše zavaza-
dla jsou mezitím přepravena od 
jednoho hotelu k druhému. Re-
zervace 3 nebo 7denních pobytů 

v dvoulůžkovém pokoji přes in-
formační středisko Scuol:  
+41 (0)81 861 22 22 nebo na 
info@scuol.ch.

Platnost: 2. 6.–23. 10. 2011
Cena za osobu od 329 CHF / 
253 EUR

Bike-Tour národním parkem
Krajina jediného švýcarského 
národního parku tvoří kulisu 
vzrušující Bike-Tour. Národní 
park objedete ve čtyřech eta-
pách. Zavazadla budou přepra-
vena od jednoho hotelu k dru-
hému. Rezervace 4denních po-
bytů v dvoulůžkovém pokoji přes 
informační středisko Scuol: 

+41 (0)81 861 22 22 nebo na 
info@scuol.ch.

Platnost: 15. 6.–01. 10. 2011
Cena za osobu od 369 CHF / 
283 EUR

Biosfera – natüralmaing!
Zažijte historický příběh z Val 
Müstair. V této nabídce jsou za-
hrnuty návštěvy kulturních míst 
jako je Manufactura Tessanda 
(historická tkalcovna), rudný 
důl a Klášter St. Johann ve Val 
Müstair na seznamu UNESCO. 
Rezervace 4denních pobytů přes 

informační středisko Val Müstair: 
+41 (0)081 858 58 58 nebo na 
val-muestair@engadin.com.

Platnost: 13.–17. 6. / 4.–8. 7. / 
15.–19. 8. / 5.–9. 9. 2011
Cena za osobu od 439 CHF / 
338 EUR

Wellness inclusive
7 hotelů ve Scuolu nabízí po-
byt včetně vstupu do koupa-
lišť a saun lázeňské oblasti Scuol 
v údolí Engadin, v ceně je i uží-
vání kabinové lanovky Motta Na-
luns, sedačkové lanovky, poštov-
ního autobusu a Rhétské dráhy. 
Nabídky lze rezervovat přes infor-
mační centrum Scuol:

+41 (0)81 861 22 22 nebo na 
info@scuol.ch.

Platnost: 11. 4.–9. 12. 2011
Cena za osobu od 90 CHF / 
70 EUR

Ceny v eurech jsou orientační. Platí cena dle aktuálního denního kurzu. Engadin Scuol Samnaun | 11



Světové dědictví UNESCO 
– mistrovské dílo železniční techniky.
Více než sto let stará železniční trať přes Albulu a Berninu je, co se týče 

stavební techniky, jedinečný mistrovský výkon. Čeká Vás mimořádný tech-

nický zážitek harmonicky zasazený do přírody z doby, kdy železnice stála 

teprve na počátku svého vývoje. Od června 2008 patří tratě Rhétské dráhy 

Albula/Bernina ke světovému dědictví UNESCO.

Rhétská dráha.

Rhätsche Bahn
Bahnhofstrasse 25
CH-7002 Chur
+41 (0)81 288 65 65
info@rhb.ch
www.rhb.ch
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Via Albula/Bernina – Světové dědictví UNESCO
Turistická stezka podél trati 
Rhétské dráhy, světového dě-
dictví UNESCO, se vine v těsné 
blízkosti trati mezi Albulou 
a Berninou a znovu a znovu před 
návštěvníky otevírá výhledy na 
přes 100 let starý stavební uni-
kát v nádherné alpské krajině. 
Nabízejí se výlety pro každého, 

vyrazit můžete kdykoli, denní 
túry lze přizpůsobit vlastní kon-
dici a zájmům. Další informace 
k túrám a cenám naleznete na: 
www.rhb.ch.

Bernina Express – Od ledovců k palmám
Albulská a Berninská cesta patří 
k nejpodivuhodnějším alpským 
železničním úsekům plným kří-
žení a viaduktů. Panoramatická 
trasa Bernina Expressu vede ko-
lem ledovců až dolů k palmám. 
Stoupání až 70 promile, 55 tu-
nelů a 196 mostů zvládne vlak 
hravě. Informace k cestě, časům 

odjezdu a rezervace míst na: 
www.rhb.ch.

Platnost: 14. 5.–30. 10. 2011
Cena za osobu od 82 CHF / 
63 EUR

Klasika – Ledovcový expres
Vrcholky od začátku až do konce. 
St. Moritz Vám svou elegancí 
a exkluzivitou učaruje. V Zer-
mattu Vás přivítá nejfotografo-
vanější hora světa: Matterhorn. 
Mezitím se projedete po cestě 
kulturního dědictví UNESCO 
v Graubündenu a překročíte 

rýnskou soutěsku – švýcar-
ský „Grand Canyon“. Informace 
k cestě, časům odjezdu a rezer-
vace míst na: www.rhb.ch.

Platnost: 14. 5.–30. 10. 2011
Cena za osobu od 33 CHF / 
24 EUR

graubündenPass – Užívejte si cestování v celém 
Graubündenu
Nastupte si a objevujte Graubün-
den: Tři dny v průběhu jednoho 
týdne nebo pět dní v průběhu 
dvou týdnů můžete s graubün-
denPassem jezdit v síti Rhét-
ských drah. Zahrnuty jsou i trasy 
žlutého poštovního autobusu.

K dostání na www.rhb.ch.
od 75 CHF / 58 EUR

Ceny v eurech jsou orientační. Platí cena dle aktuálního denního kurzu. Rhétská dráha | 13



Fakta a praktické informace na cestu.
Hlavní město: Chur; 35161 obyvatel

Obyvatel celkem: 187800

Populace: Graubünden je jediným trojjazyčným kan-

tonem Švýcarska. 68 % obyvatelstva mluví německy, 

15 % rétorománsky a 10 % italsky. Tato jazyková výji-

mečnost se odráží i v kulturním bohatství. 

Plocha: 7106 km2 (největší kanton Švýcarska)

Nejvyšší bod: Piz Bernina, 4049 m n. m.

Nejnižší bod: hranice kantonu s kantonem Ticino, 260 m n. m.

Měna: Švýcarské franky. Platba kreditními kartami je 

v celém Graubünden velice běžná, především kartami 

MasterCard, Visa a American Express.
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Banky: Většina bank je otevřena od pondělí do pátku, 

08:30–12:00 a 13:30–17:00.

Příjezd: SWISS International Airlines létá denně. Let 

z Prahy do Zürichu trvá 1 hod. 15 min. Vlaky z letiště 

v Zürichu do Churu si můžete zarezervovat na  

www.swisstravelsystem.ch. 

Cestování v Graubündenu: Linky žlutých poštovních 

autobusů spojují jednotlivá místa stejně jako Rhétská 

dráha www.rhb.ch.

Spropitné v restauracích: cca. 5 %
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Interhome s.r.o. | Zirkon Offi ce Center
Sokolovská 84-86 | 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 323 323 | Fax: +420 234 322 709
info@interhome.cz | www.interhome.cz

NEZAPOMENUTELNÁ DOVOLENÁ V GRAUBÜNDEN
Interhome – rekreační domy, rekreační byty

Vychutnejte si krásy Švýcarska a prožijte jedinečnou letní dovolenou – v jednom z našich 
650 rekreačních domů, horských chat nebo apartmánů v Graubünden.

Kompletní nabídku rekreačních objektů naleznete na našich internetových stránkách 
www.interhome.cz nebo nás kontaktujte telefonicky na čísle +420 222 323 323. Náš tým 
cestovních poradců Vám pomůže s výběrem vhodného rekreačního domu nebo bytu.


