
Graubünden: 
Bílý zázrak.
MojeSvycarsko.com

Otočte na zadní stranu 
a vyhrajte cestu do 
Graubündenu.
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Vítejte, Allegra, 
Willkommen 
v Graubündenu

Graubünden Ferien
+41 (0)81 254 24 24
cz.graubuenden.ch
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Graubünden: Bílý zázrak.
V roce 1864 se podařilo svatomořickému hoteliérovi Johannu Badruttovi chytrou sázkou přesvědčit letní hosty, 

aby jednou přijeli také v zimě. S následným trvalým úspěchem, neboť hosté pak od té doby přijížděli každou 

zimu – tak se zrodil alpský zimní turismus. O více než 140 let později patří švýcarský prázdninový region č. 1 s le-

tovisky jako Davos Klosters, Laax, Savognin a Engadin Scuol Samnaun k top zimním sportovním střediskům 

světa. K nabídce patří 2 200 kilometrů sjezdovek, 1 800 kilometrů tratí pro běžecké lyžování a hustá síť zimních 

pěších tras.
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5 snů o zimě.
5 hor a 300 kilometrů sjezdovek rozdělených 85 sjezdy – to řadí Davos 

Klosters Mountains k největším oblastem zimních sportů v Alpách. Lyžaři, 

carveři, snowboardisté, freerideři – nebo ještě lépe všichni vyznavači zim-

ních sportů – si zde přijdou na své. Servírovat se budou ty nejhezčí a nej-

zajímavější zimní zážitky. Od U-rampy na Jakobshornu ke carvingovým 

sjezdovkám na Parsennu, freeridovým zónám na Pische až po dětský 

park na Madrise a Rinerhornu.

Davos Klosters.

Davos Klosters Bergbahnen AG
+41 (0)81 417 67 67
mountains@davosklosters.ch 
www.davosklosters.ch

4 | Davos Klosters
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Sen o zábavě na sněhu
Kinderland Madrisa rozzáří dět-
ská očka. Hrou se vaše děti se-
známí se zimními sporty nebo 
se vyřádí na tubingové dráze, ve 
skákacím hradu nebo dokonce 
při jízdě na sněžném skútru. 
5 nocí ve 3–5lůžkovém po-
koji hotelu Montana vč. snídaně 
a čtyřdenního skipasu.

Rezervace: Hotel Montana, 
www.mountainhotels.ch
Platnost: 18. 11. 2011–22. 04. 2012
Cena za osobu od 464 CHF / 
8 783 Kč (děti od 6 do 12 let 
50 % sleva)

Sen o krájejících hranách a sluníčku
Našich pět lyžařských areálů vám 
nabízí nespočet různých sjezdů, ať 
už na dokonale upravených sjez-
dovkách nebo prašanových tra-
tích, které jako by ani nechtěly 
skončit. Na nich určitě dlouhá 
chvíle nebude. Odpočiňte si na le-
hátkách v jedné z našich tradič-
ních horských chat a kochejte se 

okolními výhledy. 5 nocí ve dvou-
lůžkovém pokoji v hotelu Ochsen 2 
vč. snídaně a čtyřdenního skipasu.

Rezervace: Hotel Ochsen 2,  
www.mountainhotels.ch
Platnost: 18. 11. 2011–22. 04. 2012
Cena za osobu od 764 CHF / 
14 462 Kč

Ride hard – stay easy
Předveďte své dovednosti pod 
dohledem odborného publika 
v jedné ze dvou U-ramp svě-
tové úrovně, ve snowparku nebo 
na skikrosové dráze. Komu akce 
nestačí, může večer slavit dále 
v barech a klubech Bolgens-
chanze, Rotliechti nebo Cava. 
5 nocí ve čtyřlůžkovém pokoji 

v hotelu Bolgenschanze vč. sní-
daně a čtyřdenního skipasu.

Rezervace: Hotel Bolgenschanze, 
www.mountainhotels.ch
Platnost: 18. 11. 2011–22. 04. 2012
Cena za osobu od 414 CHF / 
7 837 Kč

Ceny v Kč jsou pouze orientační a řídí se podle aktuálního denního kurzu Davos Klosters | 5

Skipas zdarma!
Připravte se na pár slunečných 
dnů a vaše první letošní obloučky 
v Davos Klosters. Překvapení: 
od 18. 11. do 23. 12. 2011 máte 
k ubytování v hotelech, které se 
účastní této akce, skipas na Ja-
kobshorn a Parsenn zdarma. Za-
rezervujte si váš balíček: online 
na našich webových stránkách 

nebo v turistických informacích 
v Davosu (+41 (0)81 415 21 21) 
a Klosters (+41 (0)81 410 20 20).

Informace: www.davos.ch/winter/
aufenthalt/pauschalen-angebote/
skipass-geschenkt
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Dovolená v oblasti jediného 
Švýcarského národního parku.
Krajina „v kvalitě národního parku“, samotný Švýcarský národní park, pra-

meny minerální vody a Engadin Bad Scuol, mezinárodní Silvretta Skiarena 

v Samnaun/Ischgl, rodinné lyžařské středisko Motta Naluns, běžkařské 

tratě, sáňkařské dráhy, inovativní hoteliéři, prázdninové byty a mnoho dal-

šího: alpské údolí orientované na jih, vstupní brána do Švýcarska a mnoho 

dalšího k prozkoumání.

Engadin Scuol 
Samnaun.

6 | Engadin Scuol Samnaun

Ferienregion Engadin Scuol Samnaun
+41 (0)81 861 22 22 
info@engadin.com
www.engadin.com
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Rodinný prázdninový týden
Prožijte 7 dní zimní dovolené se 
svými nejmilejšími v rodinném 
hotelu Muntanella. 7 nocí ve 
dvoulůžkovém pokoji včetně po-
lopenze a kyvadlové dopravy do 
rodinného lyžařského střediska 
Motta Naluns. Děti do 12 let jsou 
zahrnuty v ceně rodičů.

Rezervace:  
www.hotelmuntanella.ch  
nebo +41 (0)81 861 00 33
Platnost: 21. 11. 2011–09. 04. 2012
Cena za osobu od 805 CHF / 
15 238 Kč

Zimní slunce v Engadin Samnaun
2 nebo 3 noci v hotelu nebo 
prázdninovém bytě dle vašeho 
výběru vč. dvou-, resp. tříden-
ního skipasu do mezinárodní ly-
žařské oblasti Samnaun/Ischgl.

Rezervace: www.samnaun.ch  
nebo +41 (0)81 861 22 22
Platnost: 25. 11.–23. 12. 2011, 
10. 04. 2012–01. 05. 2012
Cena za osobu od 209 CHF / 
3 956 Kč (hotel) nebo 171 CHF / 
3 237 Kč (prázdninový byt)

V Engadin Scuol je wellness v ceně
Ve Scuolu jsou v 7 hotelech růz-
ných kategorií v ceně ubytování 
zahrnuty každý den tři hodiny 
v bazénech a saunovém světě 
v lázních Engadin Bad Scuol. Za 
speciální cenu lze pořídit i vstup 
do římsko-irských lázní.

Rezervace:  
www.wellness-inklusive.ch  
nebo +41 (0)81 861 22 22
Platnost: 09. 12. 2011–10. 04. 2012
Cena za osobu od 90 CHF / 
1 703 Kč

Ve stopách Daria Cologni
Kurz běžeckého lyžování pro 
každého. Nechte se zasvětit do 
umění běžeckého lyžování a za-
nechte své stopy pod odborným 
vedením na běžkařské trati v ro-
dišti olympijského vítěze Daria 
Cologni.

Rezervace:  
val-muestair@engadin.com  
nebo +41 (0)81 858 58 58
Platnost: 27., 28., 30. prosince 
2011
Cena za osobu od 60 CHF / 
1 135 Kč

Engadin Scuol Samnaun | 7Ceny v Kč jsou pouze orientační a řídí se podle aktuálního denního kurzu



Nekonečná zimní zábava.
Laax je víc než jen zimní středisko. Laax je ryzí zážitek.

220 kilometrů sjezdovek, čtyři snowparky, největší U-rampa v Evropě 

a první indoorová freestylová hala, na horách a v údolí pestrá gastronomie, 

která splní každé přání a spousta akcí a koncertů – Laax ohromí rozmani-

tostí a je synonymem pro mladý dynamický styl života.

Laax.

8 | Laax

Gästeinformation Flims, Laax, Falera
+41 (0)81 920 92 00 
info@laax.com
www.laax.com
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Rodinné dobrodružství v Laaxu
7 nocí v prázdninovém bytě pro 
rodiny dle vašeho výběru včetně 
sedmidenního skipasu pro 1 až 
2 dospělé a 1 až 3 děti.

Rezervace: www.laax.com  
nebo +41 (0)81 927 77 77
Platnost: 01. 12. 2011–15. 04. 2012
Cena pro rodinu od 1 140 CHF / 
21 580 Kč (2 dospělí a 2 děti)

Riders Friends 
– s pěti kamarády do Laaxu za cenu čtyř
Přijeďte v pěti a zaplaťte pouze 
za čtyři kamarády. 4 noci v po-
koji „One-Eighty“ včetně čtyř-
denního skipasu. Bez stravo-
vání.

Rezervace:  
www.laax.com  
nebo +41 (0)81 927 97 00
Platnost: 15. 01. 2012–02. 02. 2012
Cena za osobu od 309 CHF / 
5 849 Kč

Týden na sněhu v Laaxu
7 nocí v partnerském hotelu dle 
vašeho výběru včetně snídaně 
a sedmidenního skipasu.

Rezervace: www.laax.com  
nebo +41 (0)81 927 77 77
Platnost: 03.–18. 12. 2011, 
08. 01.–05. 02. 2012, 
26. 02.–08. 04. 2012
Cena za osobu od 532 CHF / 
10 070 Kč

Friends Special Laax
7 nocí v prázdninovém bytě dle 
vašeho výběru s minimálně 4 do-
spělými včetně sedmidenního 
skipasu.

Rezervace: www.laax.com  
nebo +41(0)81 927 77 77
Platnost: 03.–18. 12. 2011, 
08. 01.–05. 02. 2012, 
26. 02.–08. 04. 2012.
Cena za skupinu od 1 598 CHF / 
30 250 Kč

Laax | 9Ceny v Kč jsou pouze orientační a řídí se podle aktuálního denního kurzu
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Rhétská dráha.

10 | Rhétská dráha

Nastupte a kochejte se!
Koupit jízdenku, nastoupit a kochat se. Jde to tak jednoduše. Když po-

rovnáme okouzlující horskou scenérii a pohodlí v kupé, je vlastně celkem 

dobře, že aspoň ten lístek do vlaku je docela obyčejná věc. Zatímco osa-

mělí běžkaři zanechávají svou stopu v zasněžených lesích a na třpytivých 

sněhových polích, vy si užíváte jedinečný výhled přes obrovské panora-

matické okno.

Rhätische Bahn
+41 (0)81 288 65 65
railservice@rhb.ch
www.rhb.ch
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Rhétská dráha | 11

Bernina Express – zimní pohádka
Zažijte jeden z nejkrásnějších 
přejezdů Alp: trasu Albula a Ber-
nina na Rhétské dráze. Ta na to-
čité trati a zcela bez ozubení 
spojuje sever s jihem Evropy. 
Skutečně neopakovatelným zá-
žitkem je panoramatická jízda 
v Bernina Expressu.

Rezervace: railservice@rhb.ch 
nebo +41 (0)81 288 65 65
Platnost: celoročně
Příklad ceny (Sv. Mořic–Tirano–
Sv. Mořic) za osobu od 76 CHF 
/ 1 438 Kč

Ledovcový expres – zimní sen
Horská krajina, mohutné řeky 
a strmé skalní stěny. Jízda Le-
dovcovým expresem Švýcar-
skými Alpami se vám vryje do 
paměti – se zajímavými body od 
začátku až do konce. Ve Sv. Mo-
řici zdraví svět bohatých a slav-
ných, v Davosu vysokohorský 
vzduch a v Zermattu nejfotogra-

fovanější hora, Matterhorn.

Rezervace: railservice@rhb.ch 
nebo +41 (0)81 288 65 65
Platnost: celoročně
Příklad ceny (Sv. Mořic–Zermatt) 
za osobu od 149 CHF / 2 820 Kč

Parní fréza – berninské monstrum
Malý div světa: Až deset za-
městnanců Rhétské dráhy bo-
juje s železniční parní frézou Xrot 
9213 prokousávající se metro-
vými závějemi na Bernině. Bě-
hem odklízení sněhu z nejvýše 
položeného železničního pře-
jezdu v Alpách jsou hosté Rhét-

ské dráhy přímo uprostřed sně-
hové bouře.

Rezervace: erlebnisreisen@rhb.ch 
nebo +41 (0)81 288 65 65 
Platnost: na vyžádání
Cena za osobu na vyžádání

Ceny v Kč jsou pouze orientační a řídí se podle aktuálního denního kurzu

Alpenrhein Village 
– nakupte si a zpátky jedete zdarma!
RhB Vás dopraví do první out-
letové vesničky ve Švýcarsku. 
V Landquartu nakoupíte značkové 
zboží ve více než 50 obchodech, 
a to až o 70 % výhodněji. A kdo 
řádně nakoupí, jede domů za-
darmo – s RhB! Pořiďte si jízdenku 
do Landquartu z kteréhokoli ná-

draží v síti Rhétských drah, nechte 
si ji orazítkovat společně s účten-
kou za nákup nad 50 CHF v Al-
penrhein Village na recepci Ma-
nagement Center. Pak máte cestu 
zpět do výchozího bodu zdarma.
Více informací: www.rhb.ch/ 
alpenrhein-Village.1162.0.html
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12 | Graubünden

Après-ski v Graubündenu.
Hodně sluníčka, dobrá muzika, svařené víno nebo čaj Jägertee a spousta zábavy – to je après-ski v Graubün-

denu. Ke konci dne plného zážitků na sjezdovce to prostě patří. Ať tradičně se sýrovými specialitami a sjezdem 

na sáňkách nebo trendově v lokálních barech, kde se návštěvníci setkají s instruktory lyžování a místními lidmi. 

Na toho, kdo dává přednost pohodě a opalování na horském sluníčku, čekají na mnoha slunečných terasách le-

hátka s velkolepým výhledem na graubündenský svět hor.

Výstřední, 
tradiční, cool.
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Sněhové apéro v Bolgen Plaza Davos
Ať vyrazíte z hotelu v trendo-
vém oblečení nebo se dostavíte 
ještě v lyžařském, DJ Robbi roz-
pálí žhavými rytmy hosty všech 
věkových kategorií. Sám ne-
zůstane nikdo, protože navá-
zat nové známosti nebo se dát 
do řeči s lyžařskými instruktory 
nebo místními můžete při tanci, 

flirtu nebo při zábavném zatlou-
kání hřebíků (Nageln), kde se vy-
žaduje hlavně přesnost. 

Informace:  
www.bolgenplaza.ch

Schmuggler-Alm v Engadin Samnaun
Přímo na sjezdu Zeblas do Sam-
naunu Oberdorf leží Schmug-
gler-Alm. Tato horská chata má 
něco do sebe: Architektonicky 
je zasazena do 19. století, pře-
sto ji obklopuje domácí atmo-
sféra a harmonické sladění ro-
bustního a tradičního. Staro-
bylé dřevěné stoly zvou k zasta-

vení a ochutnání místních spe-
cialit. Nechte se nakazit skvělou 
atmosférou.

Informace:  
www.schmuggleralm.ch

Après-ski v Laaxu
Završte den plný zážitků na 
sjezdovce návštěvou jednoho 
z après-ski barů v údolních sta-
nicích lanovek. Například Piazza 
v údolní stanici v Laaxu. Kromě 
italských kávových specialit zde 
najdete také velký výběr panini 
a koláčů. To je životní styl, při 
kterém se budete cítit skvěle!

Informace:  
www.laax.com 

Zimní radovánky na rychlých sáňkách
Na šestikilometrové dráze 
Preda–Bergün zažijete ojedině-
lou sáňkařskou atrakci. Každých 
30 minut jezdí sáňkařský vlak 
Rhétské dráhy do Predy, odkud 
se jezdci spouští obvykle po-
hodově, ale někteří i svižněji, na 
sáňkách do údolí. Rekordní čas 
jízdy je pod 5 minut, většina si 

ale sjezd užívá okolo 20 minut.

Informace:  
www.berguen-filisur.ch 
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14 | Graubünden

Hlavní město: Chur; 35 161 obyvatel

Počet obyvatel: 187 800

Jazyky: Graubünden je jediný trojjazyčný kanton ve 

Švýcarsku. 68 % populace hovoří německy, 15 % 

rétorománsky a 10 % italsky. Toto zvláštní jazykové 

prostředí se odráží i v kulturní rozmanitosti. 

Rozloha: 7 106 kilometrů čtverečních (největší kanton 

Švýcarska)

Měna: švýcarský frank. Používání platebních karet je 

v celém Graubündenu velmi běžné, především Master-

card, Visa a American Express.

Nejvyšší bod: Piz Bernina, 4 049 m n. m.

Nejnižší bod: kantonální hranice s Ticinem, 260 m n. m.

Banky: Většina bank má otevřeno od pondělí do pátku 

08:30–12:00 a 13:30–17:00.

Spropitné v restauracích: cca 5 %

Doprava do Švýcarska: SWISS International Airlines 

létá z Prahy do Curychu denně a let trvá cca 1:15 h. 

Vlaky z letiště (Flughafen Zürich) do Churu lze zarezer-

vovat na www.swisstravelsystem.ch.

Cestování po Graubündenu: Linky poštovních 

autobusů www.postauto.ch spojují jednotlivá místa 

stejně jako Rhétská dráha www.rhb.ch.



Interhome s.r.o. | Zirkon Offi ce Center
Sokolovská 84-86 | 186 00 Praha 8
Telefon +420 222 323 323 | Fax +420 234 322 709
info@interhome.cz | www.interhome.cz

SKVĚLÁ ZIMNÍ DOVOLENÁ V GRAUBÜNDENU
Interhome – rekreační domy a apartmány
Poznejte Švýcarsko zblízka: v soukromé chatě s nádherným výhledem na hory 
nebo v moderním apartmánu přímo u sjezdovky.

Kompletní nabídku 650 rekreačních objektů v Graubündenu naleznete na našich 
internetových stránkách www.interhome.cz, nebo kontaktujte naše cestovní 
poradce na tel. +420 222 323 323, kteří Vám rádi poradí s výběrem rekreačního 
domu či bytu.
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Věděli jste, že v Graubündenu, nejvýše položeném prázdninovém regionu v Alpách, na vás  
čeká více než 2 200 kilometrů špičkově připravených sjezdovek? Abyste se zanedlouho  
mohli ponořit do pohádkového zimního světa obklopeného majestátními vrcholy, stačí  
se jen zúčastnit naší soutěže, v níž máte šanci vyhrát pobyt v prázdninovém středisku Arosa!  
Mnoho dalších atraktivních nabídek z Graubündenu najdete u CK NEV-DAMA. 

 
www.nev-dama.cz

Toto můžete vyhrát! 7 nocí v hotelu Basic 3*  
v Arose s polopenzí ve zvoleném termínu  
a s 6denním skipasem pro oblast Arosa.  
Ubytování v pokoji s vlastním sociálním  
zařízením pro 2 dospělé a 2 děti do 6 let  
(starší děti za příplatek).

ãvêcarskê prázdninovê 
region č. 1

Milovníci zimy, pozor! Vyhrajte dovolenou v Graubündenu s cestovní  
kanceláří NEV-DAMA! Zúčastněte se právě nyní na cz.graubuenden.ch

Vyhrajte zimní dovolenou!
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