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Wallis.

Země sněhu a slunce.
Světlo a stín, hloubky a výšiny, klid a šum, pohyb a zastavení; ve Wallisu, 

zemí mezi severem a jihem, je sen o šťastné dovolené na dosah. Objevte 

bohatství jedné z přírodou vytvořených alpských krajin plné kontrastů, která 

vás více než kdekoliv jinde ve Švýcarsku hýčká hojným slunečním svitem a je 

příslibem ryzího požitku.
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Wallis.

Ve Wallisu se vždy dobře vyspíte.
Ubytování u nás nikdy není jen možnost přespání, ale vždy je součástí tradiční pohostinnosti. Paleta nabídek je 

tak rozmanitá jako potřeby našich hostů. Typické walliské rodinné hotely stojí naproti vznešeným domům plným 

luxusu. Wellness resorty a památkově chráněné historické hotely se tu najdou zrovna tak jako příjemné ubytovny. 

www.wallis.ch vás provede různými ubytovacími možnostmi.
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Hodně sluníčka, a přesto prašan.
Wallis slibuje svým návštěvníkům záruku sněhu. Jak lze přes hodně sluníčka garantovat tolik sněhu? 

Důvodem je poloha. Lyžařské areály devíti zimních sportovních středisek dosahují do 3 000 m n. m. a výše, 

kde prašanové sjezdovky, částečně na věčném ledu, potěší srdce každého vyznavače lyžování. V nižších 

polohách a na místech hodně vystavených slunci se v nutných případech vypomáhá technickým zasněžová-

ním: Sníh chrání travní porost a také zmírňuje následky pádu na tvrdou plochu.

Ze slaných lázní k vinné terapii.
Dojem, že si místní sotva nechají něco zdravého pro tělo i duši ujít, nezklame. Šest termálních center, z toho 

jedny slané lázně, hosty rozmazlují širokým spektrem wellness služeb. Kromě klasických, jako jsou parní 

lázně, masáže, fyzioterapie atd. zde najdete nabídku noční sauny s mystickými legendami, bylinkové zábaly, 

péče o tělo z Dálného východu a – k vnitřnímu i vnějšímu užití – walliskou vinnou terapii, proceduru na bázi 

zrníček z walliských hroznů. V nich se skrývá účinná látka OPC, která prý zabraňuje předčasnému stárnutí 

pleti. 

informace na: www.wallis.ch
2715

informace na: www.wallis.ch
4397
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Prosím, nastupte si.
Jízdní řád pro fanoušky železnice ve Wallisu je nabitý. Slavný Ledovcový expres spojuje Zermatt se Sv. 

Mořicem. Nemalou dávku nostalgie vyzařuje parní železnice Furka, která nově vede až do Oberwaldu. O ně-

co moderněji se jede Mont-Blanc-Expressem z Martigny do Chamonix nebo Saint-Bernard-Expressem do 

Orsières. Jedinečný zážitek nabízí železnice Gornergrat – nejvýše položená ozubená dráha pod širým nebem 

v Evropě. A nejstrmější pozemní lanovka na světě stojí spolu s dalšími dvěma železnicemi v Châtelardu. To je 

ryzí železniční požitek.

Hospůdky na sjezdovce s okouzlujícím půvabem.
Ke skutečným „Hot Spots“ patří tzv. Pistenbeizli; zastávky v malých původních alpských chatách, ale 

i větších chalupách – přímo na sjezdovce nebo podél pěších cest a běžeckých tras – to je pro návštěvní-

ky povinnost! Většinou jde o malé rodinné podniky, které se místním koloritem a vydatnými pokrmy starají 

o pohodovou atmosféru. Kdo má raději luxusnější zázemí, zastaví před restauracemi nebo stylovými bary na 

sklenku sektu z Wallisu a ochutnávku exkluzivních delikates.

informace na: www.wallis.ch
88406

informace na: www.wallis.ch
26491

Z
im

a 
v 

ka
n

to
n

u 
W

a
lli

s/
 L

e
d

o
vc

o
vý

 e
xp

re
s

W
a

lli
s

G
a

st
ro

n
o

m
ie

 v
 k

a
n

to
n

u 
W

a
lli

s

 T
e

rm
á

ln
í l

á
zn

ě,
 L

e
u

ke
rb

a
d

Wallis | 7



Brig Belalp Tourismus
Bahnhofplatz 1
CH-3900 Brig
Tel. +41 27 921 60 30
Fax. +41 27 921 60 31
info@brig-belalp.ch
www.brig-belalp.ch

Brig Belalp.
Brig ve slunném údolí Rhôny, obklopen čtyřtisícovkami, se svou rozmanitou krásou mů-
že zimu rozjet naplno. Objevte nejkrásnější lyžařské areály! Rosswald je jedinečná slu-
nečná terasa vysoko nad údolím Rhôny. Z příjemných prázdninových bytů a horských 
chalup si mohou naši hosté vychutnat daleký rozhled do světa walliských hor. Lyžařská 
oblast Belalp má deset lanovek a vleků a nabízí okolo 60 kilometrů náročnějších sjezdo-
vek. V oblasti Hohstocku (3 112 m n. m.) se kromě 160 metrů dlouhého skitunelu nachá-
zejí hned tři černé sjezdovky, které ocení hlavně pokročilí lyžaři.

Čarodějnické balíčky Blatten-Belalp.
–  3 noci v tříhvězdičkovém prázdninovém bytě v Blattenu nebo 

Belalpu včetně elektřiny, topení, povlečení, pobytové taxy, 
závěrečného úklidu, parkování, bezplatného půjčení grilu na 
raclette a fondue setu a 15% slevy na půjčovné sportovních 
potřeb ve Snowshopu Rip Zone.

–  Cena za osobu na 3 noci 96 CHF.
–  Možnost prodloužení, platnost od 2 osob, přidělení bytu na 

místě.
–  Nabídku lze rezervovat v termínech 17. 12.–24. 12. 2011,  

15. 01. 2011–04. 02. 2012, 03. 03.–31. 03. 2012.

Kouzlo horské chalupy – týden plný 
sněhu na Rosswaldu.
–  7 nocí zahrnuje týdenní skipas, welcome drink, Ice Breaker 

party s fondue, noční sáňkování včetně svařeného vína, dětský 
park (bez doprovodu), parkovací místo, závěrečný úklid, povle-
čení, pobytové taxy a elektřinu.

–  Cena za osobu – 598 CHF při počtu 2 osob, 472 CHF při počtu 
3 osob, 410 CHF při počtu 4 osob, 373 CHF při počtu 5 osob.

–   Nabídku lze rezervovat v termínech 07. 01.–28. 01. 2012, 
03. 03.–07. 04. 2012.

8 | Wallis



Saas-Fee/Saastal 
Tourismus
CH-3906 Saas-Fee
Tel.: +41 27 958 18 58
Fax: +41 27 958 18 60
to@saas-fee.ch
www.saas-fee.ch

Saas-Fee/Saastal.
Zimní sen celý v bílém
Ti, kdo se nejkrásnější dny v roce nechtějí trápit, si zamluví dovolenou celou v bílém. 
Saas-Fee a Saastal garantují díky své nadmořské výšce jistotu sněhu až do jara. 
Poloha blízko Středomoří k tomu ještě slibuje spoustu slunečných dní. Udělejte si 
dovolenou tam, kde si zima zaslouží své jméno: tuhý mráz, hřejivé sluníčko, modrá 
obloha, bizarní rampouchy, zamrzlé potoky. Saastal se světově proslulou prázdninovou 
destinací Saas-Fee leží skvěle zasazen doprostřed vysokých švýcarských hor walliské-
ho jihu. Kde zvou sjezdovky dokonce i v létě k lyžování a snowboardingu.

Zimní balíček „Radovánky na sněhu 
v Saas… ale zaručeně“.
Jedno je jisté… díky naší nadmořské výšce je pro vás lyžování 
v údolí Saas vždy jistota! Aby byla zábava ještě větší, překva-
píme vás atraktivními doplňkovými službami zcela zdarma! 
Radovánky na sněhu… v Saas zaručeně.
– 7 nocí se snídaní od 568,50 CHF.

Kids-Week Hohsaas.
Zimní prázdniny plné sněhových vloček pro celou rodinu. 
Saastal nabízí jistojistou spoustu sněhu, žádnou dlouhou chvíli, 
hodně zábavy a atraktivní rodinné balíčky.
–  09.–13. 01. 2012 a 16.–20. 01. 2012, vždy po–pá, děti narozené 

od roku 2006 včetně mají zdarma 5denní půjčovné lyžařské-
ho vybavení, skipas, lyžařskou výuku, dětský talíř a hlídání 
v Hohsi-Nest!
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Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5
CH-3920 Zermatt
Tel.: +41 27 966 81 00 
Fax +41 27 966 81 01
info@zermatt.ch
www.zermatt.ch 

Zermatt – Matterhorn. 
Lyžovat a jezdit na snowboardu celý rok, 365 dní na sněhu – to je pouze v Zermattu. 
Jako nejvýše položené lyžařské středisko a zároveň největší areál s celoročním 
provozem nabízí absolutní jistotu sněhu. Na Ski Safari projedete 3 oblasti s 350 ki-
lometry sjezdovek a před očima budete mít 38 čtyřtisícovek v čele s Matterhornem. 
Lyžování a snowboarding bez hranic mezi Švýcarskem a Itálií – to nenabízí žádná jiná 
destinace.

Nasajte zimní atmosféru. 
(17. 09. 2011–17. 12. 2011)
Zermatt, jediné prázdninové středisko s 365 dny lyžování, vám 
věnuje v rámci balíčku „Winterluft schnuppern“ jedno přenoco-
vání a den lyžování zdarma.
Cena za osobu na 5 nocí vč. skipasu na 5 dní:
– v prázdninovém bytě od 470 CHF
– v 2* hotelu od 563 CHF
– v 3* hotelu od 653 CHF
– v 4* hotelu od 789 CHF
Další paušální nabídky na 4 noci, stejně jako pro další kategorie 
hotelů najdete na našich webových stránkách www.zermatt.ch.

Sněhový balíček. 
(14. 01. 2012–31. 03. 2012)
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji na 7 nocí vč. přeshranič-
ního skipasu na 6 dní:
– v prázdninovém bytě od 825 CHF
– v 2* hotelu od 972 CHF
– v 3* hotelu od 1 091 CHF
– v 4* hotelu od 1 289 CHF 
Další paušální nabídky na 5 nebo 6 nocí, stejně jako pro další 
kategorie hotelů najdete na našich webových stránkách
www.zermatt.ch.
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Leukerbad Tourismus
Rathaus
CH-3954 Leukerbad
Tel.: +41 27 472 71 71
Fax: +41 27 472 71 51
info@leukerbad.ch
www.leukerbad.ch

Leukerbad.
Dejte svému životu více energie
Moderní sporty, zářící oči dětí a mnoho napínavého můžete očekávat v bíle nabarve-
ném Leukerbadu. Díky příjemnému teplu relaxační leukerbadské termální vody vás 
očekává ojedinělý a nezapomenutelný zážitek: Dovolená v Leukerbadu. Kromě 30 
termálních bazénů napájených 3,9 miliony litrů termální vody teplé až 51 °C vás na 
Torrentu čeká 50 km velký alpský lyžařský areál. Na Gemmipassu je připravena zim-
ní sportovní nabídka zahrnující 17 kilometrů běžeckých tras, skvěle připravené trasy 
pro zimní pěší túry, sáňkařské dráhy a trasy pro sněžnice.

Slunné lyžařské týdny: lyžování gratis!
– All inclusive: slunce, panorama a lyžování zdarma.
–  Partnerské hotely a Torrent-Bahnen vám věnují skipas Torrent. 

Při rezervaci alespoň 3 / 4 nocí v jednom z partnerských hotelů 
obdržíte skipas Torrent na stejnou délku pobytu gratis.

–  Platnost:  08.–11. 12. a 17.–23. 12. 2011 
(od tří rezervovaných nocí) 
08.–27. 01. a 11. 03.–9. 04. 2012 
(od čtyř rezervovaných nocí)

–  Cena: od 261 CHF / 3 noci
–  www.leukerbad.ch/sonnenskiwochen

Zimní sen pro rodiny.
–  Cenově výhodná zimní nabídka pro rodiny se sportem a ter-

málními lázněmi!
–  7 nocí v rodinném prázdninovém bytě se 6denním skipasem 

a vstupenkou do termálních lázní „Schnee und Badepass“.
–  Platnost: 07. 01.–09. 04. 2012
–  Cena: od 1 553 CHF / týden pro 2 dospělé a 2 děti (do 8 let)
–  www.leukerbad.ch/familien
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Crans-Montana Tourisme
P.O. Box 372
3963 Crans-Montana 1 Suisse
Tel.: +41 27 485 04 04
Fax: +41 27 485 04 60
information@crans-montana.ch
www.crans-montana.ch

Crans-Montana.
100 % slunce – 360° panorama – 140 km sjezdovek. Idylická náhorní plošina 
Crans-Montana leží na slunné straně údolí Rhôny v nadmořské výšce 1 500–3 000 
m n. m. V letošním roce prošel lyžařský areál kompletní proměnou a nabízí kaž-
dému členovi rodiny zábavní zónu dle jeho gusta: „Adrenalin“, to pravé místo 
pro snowboardery a vyznavače freestylu se zbrusu novým snowparkem. „100 % 
sjezdů“, lyžování jako na Světovém poháru po legendární sjezdovce La Nationale 
a gastronomie uprostřed skiareálu. „Objevování!“, zabezpečený zábavní dětský 
svět. „Relaxace“, kde lze spojit lyžování s divočinou a tradičními pozoruhodnostmi.

Sleep & Ski pro celou rodinu.
– 7 nocí v bytě dle vlastního výběru
– 6denní skipas

 Doplňkové služby 
–  Skupinová výuka 3 hodiny každé dopoledne od pondělí do 

pátku v jedné z našich dvou švýcarských lyžařských škol  
– zaplatíte za dva, učíte se tři. 

–  Cena 450 CHF.
– Platnost nabídky: 07. 01.–11. 02. 2012, 10. 03.–15. 04. 2012
– Cena za 2 dospělé a 2 děti (0–5 let): od 1 500 CHF.

Lyžařský týden.
– 7 nocí v hotelu dle vašeho výběru
– polopenze v hotelu
– 6denní skipas

Doplňkové služby 
–  Skupinová výuka 3 hodiny každé dopoledne od pondělí do 

pátku v jedné z našich dvou švýcarských lyžařských škol – za-
platíte za dva, učíte se tři. 

– Cena 450 CHF.
– Platnost nabídky: 07. 01.–11. 02. 2012, 10. 03.–15. 04. 2012.
– Cena za 2 dospělé a 2 děti (0–5 let): od 2 600 CHF.
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Nendaz Tourisme
Route de la Télécabine 1
CH-1997 Nendaz
Tel.: +41 27 289 55 89
info@nendaz.ch
www.nendaz.ch

Nendaz.
V srdci 4 údolí
V srdci lyžařské oblasti 4 údolí (412 km sjezdovek) je Nendaz pravým potěšením pro milov-
níky prašanu a neobyčejné krajiny. Pro zimní dovolenou zalitou sluncem je Nendaz ideální 
cílovou destinací. Letovisko s top nabídkou je známé svou přívětivostí, příznivými cenami 
a živou atmosférou. Ať už na lyžích, v atraktivních obchodech, špičkových restauracích ne-
bo svátečních barech – tady najdete vše, po čem vaše srdce touží. Pokud raději než lyžáky 
nosíte sněhule, můžete se po značené cestě vydat na procházku zasněženou krajinou 
a vychutnávat si nádherné výhledy na vinice v údolí Rhôny a okolní majestátní vrcholy.

Zalyžujte si v jedné z největších 
lyžařských oblastí Evropy.
Lyžařská oblast Nendaz se rozprostírá od 1 400 do 3 330 m n. m. 
a zahrnuje 412 kilometrů sjezdovek obsluhovaných 92 lanovkami a vle-
ky. Svoji oblíbenou sjezdovku zde najdou lyžaři a snowboardisté všech 
úrovní. Zkušení sportovci na Mont-Fortu, začátečníci na zamrzlém je-
zeře Tracouet. O tělesné blaho se postará několik horských restaurací. 
–  Cena zahrnuje tyto služby: 7 nocí v bytě, 6denní skipas na 4 údo-

lí, volný vstup do sportovního centra, 10% sleva na půjčovné 
sportovního vybavení, cena za osobu od 499 CHF (při počtu 
4 osob ve dvoupokojovém bytě).

– Platnost: 07. 01.–04. 02. 2012 a 10. 03.–10. 04. 2012

Relaxujte mezi gastronomií a golfem.
Objevte v zimě kompaktní tříjamkové golfové hřiště pro malé 
i velké na ploše více než 30 000 m². Zábava je zaručena pokro-
čilým golfovým hráčům i začátečníkům. Vychutnejte si speciální 
golfové menu v restauraci přímo vedle hřiště, abyste se před 
hrou nebo po ní řádně posilnili.
–  Cena zahrnuje tyto služby: 1 cesta tam a zpět Siviez–Tortin, 1 

golfové menu (tříchodové menu), 1 snow-fee za hole (6 a 7). 
– Nabídka platí od poloviny prosince do konce dubna. 
– Cena za osobu: 42 CHF.
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Martigny Tourisme
Avenue de la Gare 6
CH–1920 Martigny
Tel.: +41 27 720 49 49
Fax: +41 27 720 49 48
info@martigny.com
www.martigny.com

Martigny.
„Place Centrale“ voní jižní atmosférou s platany, které zde rostou již 150 let. Slunečné kli-
ma vám na stůl přináší lahůdky jako meruňky, kaštany, chřest a hrušky Williams. Martigny 
je město kultury a od roku 1978 se zde nachází „Fondation Pierre Gianadda“ s výstavami 
umění, dále tu najdete park soch a muzeum automobilů. Muzeum bernardýnů vám přináší 
přehled o historii průsmyku St Bernard a venku tam ve volném výběhu čekají psi na spo-
lečnou fotografii s vámi. Ať už máte rádi nakupování, termální lázně, ochutnávky vína nebo 
kulturu, Martigny je pro váš pobyt to pravé město s šarmem. A výlet malým vláčkem divo-
kým údolím Trient do Chamonix Mont-Blanc také vždy stojí za to!

Umění, kultura a gastronomie.
Pro milovníky umění je velkým lákadlem „Foundation Pierre 
Gianadda“. Využijte pro krátký pobyt náš pobytový balíček za 
atraktivní cenu: ubytování, snídaňový bufet, vstupenka do nada-
ce Gianadda a láhev vína z Cuvée Gianadda od 85 CHF za oso-
bu (noc ve dvoulůžkovém pokoji, včetně poplatků a služeb).

PLUS: Nabídka „Umění a gastronomie“ zahrnuje to samé plus 
tříchodové večerní menu v gastronomické restauraci Hôtel du 
Forum***. Rezervujte přímo na www.martigny.com.

Lyžování a koupání (Ski und Bad).
Příjemná vesnička Ovronnaz vám nabízí lyžařské sjezdovky pro 
celou rodinu a také termální bazény s překrásným panoramatem 
okolních hor. Užijte si jeden den lyžování s večerním potěšením 
z koupání! Pokud raději chodíte pěšky, udělejte si procházku, 
buď se sněžnicemi nebo bez nich. Pokud budete mít chuť na 
více sněhu, doporučujeme vám sjezd na sáňkách.
–  Od 61 CHF na osobu za denní kartu Ski und Bad a 37 CHF pro 

děti.

PLUS: Od 3 osob obdržíte 10% rodinnou slevu.
www.ovronnaz.ch
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VERBIER St-Bernard
Carrefour Central 2
CH-1936 Verbier 
T. +41 (0)27 775 38 88
info@v-sb.ch
www.verbier-st-bernard.ch

VERBIER St-Bernard. 
„Velkolepě přirozená“ prázdninová destinace
Zimní sporty, čistý vzduch, dávka adrenalinu nebo relaxace: Zažijte vše, co hory nabí-
zejí, v destinaci VERBIER St-Bernard! Nejoblíbenější zůstává lyžování, ale existuje také 
mnoho jiných možností, jako túry na sněžnicích, běžecké lyžování, sáňkování nebo kul-
turní objevování. Vy si jen musíte vybrat!

Lyžování.
Verbier/4 Vallées se s 410 kilometry sjezdovek rozkládá skoro až 
nekonečně daleko. Jste zvědaví, zda tu můžete lyžovat celý den, 
aniž byste jeli stejnou sjezdovku dvakrát? Sázka uzavřena! Díky 
nejvyššímu bodu Mont-Fort (3 330 m) se zde najde pro opravdu 
každého alpského lyžaře něco. V oblasti Ski St-Bernard nabízí 
rozmanité sjezdovky v chráněné krajinné oblasti šest příjemných 
prázdninových středisek rodinného typu. Ráj pro začátečníky 
i zkušené!

Zimní pěší turistika.
Svět hor nemusíte obdivovat pouze ze sjezdovky! VERBIER 
St-Bernard vyznačuje a upravuje mnoho cest, na kterých si mů-
žete velkolepou krajinu v klidu a pohodě užít. Velký požitek pro 
všechny, kteří sní o toulkách po zasněžených loukách a lesích 
a po slunečných terasách. 

Hity pro rodiny: Dopřejte si nezapomenutelné zážitky s legen-
dárními psy z Hospizu St-Bernard! Dva bernardýni zapřažení do 
sáněk provezou děti na pohádkové túře v regionu Champex-Lac. 
Dospělí i děti budou nadšeni!
– Dospělí 45 CHF, děti 9 CHF.
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Region se zárukou sněhu. Wallis.


