
Wallis – léto.
MojeSvycarsko.com/wallis
Opravdová dovolená v srdci Alp.
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Wallis.

Říše sama pro sebe.
Světlo a stín, hloubky a výšky, ticho a šum, pohyb a klid; ve Wallisu, zemi 

mezi severem a jihem, je naplnění snu o prázdninovém štěstí na dosah. 

Objevte bohatství alpské přírody a krajiny plné kontrastů, která Vás více než 

jiné oblasti Švýcarska rozmazlí slunečními paprsky a ryzími požitky.
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Wallis.

Ubytování podle vašich představ.
Ubytování u nás nikdy není jen záležitost spaní, ale vždy také součást tradičního pohostinství. Spektrum nabídek 

je tak rozmanité jako přání našich hostů. Typické rodinné hostely ve Wallisu kontrastují s luxusními domy plnými 

vznešenosti. Wellness pobyty a historicky chráněné hotely lze najít stejně snadno jako naprosto jednoduché, ale 

útulné ubytovny. Portál www.wallis.ch Vás dovede k nejrozmanitějším nabídkám ubytování.
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Tajemství suonen.
Název „suonen“ připomíná trochu finštinu, ve střední a dolní části Wallisu je tento fenomén nazýván také 

bisse. Jedná se o geniální vynález, který místní vyvinuli již v malé době ledové v raném středověku: Jsou to 

vodovody, které slouží k zavodňování oblastí s kratšími obdobími dešťů a kde jen díky nim bylo možné ze-

mědělství. Částečně je dodnes tajemstvím, jak jsou postaveny a zda jejich výstavba byla iniciována Římany. 

Možná Vás napadne toto historické dědictví navštívit a odhalit.

Parky pro všechny smysly.
Wallis bychom klidně mohli označit za jeden velký národní park. Ale ne každý má čas objevit všechna jeho 

údolí. O to příjemnější je, že můžete vybírat z nabídky možností, které Vám přírodu přiblíží na menším pro-

storu. Například přírodní parky Binntal, Pfyn-Finges a Val d’Hérens nebo UNESCO Aletsch. 

informace na: www.wallis.ch
90481

informace na: www.wallis.ch
90512
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Nastupte si, prosím.
Jízdní řád milovníků železnic je napjatý. Proslulý Glacier Express propojuje Zermatt a St. Moritz. Silnou nos-

talgii rozsévá parní vlak ve Furce, který teď nově opět projíždí až do Oberwaldu. Trochu modernější je cesta 

Mont-Blanc-Expressem z Martigny do Chamonix nebo Saint-Bernard-Expressem do Orsières. Jedinečným 

zážitkem je Železnice Gornergrat: nejvyšší nekrytá zubačka v Evropě. Nejstrmější pozemní lanovku světa na-

jdete s dalšími dvěma tratěmi v Châtelard. Dopřejte si nefalšovaný železniční požitek.

Zlato regionu.
Díky mírnému klimatu se ve Wallisu daří několika vzácným surovinám. Například šafránu z Mundu, který byl 

vyznamenán známkou kvality AOC. Kvalita je příznakem i dvou dalších specialit z Wallisu: sýru a vína. Wallis, 

domov pravého raclette, je zároveň největší vinařskou oblastí Švýcarska. Na terasovitých políčkách se zde 

pěstuje asi 50 odrůd vinné révy. Jména jako Heida, Petite Arvine, Humagne, Garanoir a Gamaret slibují nej-

jemnější vinný požitek. Už se Vám sbíhají sliny? 

informace na: www.wallis.ch
88406

informace na: www.wallis.ch
26491
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Brig Belalp Tourismus
Bahnhofplatz 1
Postfach 688
CH-3900 Brig
Tel.: +41 27 921 60 30
info@brig-belalp.ch

Brig Belalp.
Brig je srdcem Alp, které bije i pro Vás. Historické městečko Vás zve k prázdninovým 
radovánkám. Prameny lázní Brig jsou známé už od středověku – dnes jsou největšími 
venkovními lázněmi Švýcarska. Rozmanitá krajina v Blatten-Belalp a intenzivní lpění 
místních na domově a tradici tvoří jedinečné kouzlo této prázdninové říše u největ-
šího alpského ledovce Großer Aletschgletscher. Objevte světové dědictví UNESCO! 
Rosswald a Rothwald jsou výletním rájem pro nadšené horské turisty. Projděte oblast 
Simplon během jednoho z mnoha možných výletů. Navštivte sluncem rozmazlenou hor-
skou vesničku Mund, která po celém světě proslula svým šafránem.

Koupání v největším venkovním 
termálním koupališti Alp.
–  3 noci v ***hotelu v Brigu nebo v okolí včetně snídaně, prohlíd-

ky zámku Stockalperschloss, jízda malým Simplon Expressem 
a dva celodenní vstupy do termálních lázní Brigerbad.

–  Cena za osobu v dvoulůžkovém pokoji 235 CHF
–  Cena za dítě v pokoji s rodiči 206 CHF
–  Děti do 6 let zdarma 
–  Nabídka platí od května do října 2011
–  Tuto nabídku lze objednat také na 6 nocí včetně polopenze 

(3 chody) od 555 CHF za osobu v dvoulůžkovém pokoji

„Perly léta“.
–  3 a více nocí v prázdninovém apartmánu v Blatten-Belalp 

včetně elektřiny, topení, povlečení, pobytové taxy, parkování, 
úklidu při odjezdu a služeb servisu Beltour (přeprava zavaza-
del autem od autobusu, od poloviny června bezplatné užívání 
venkovního bazénu Bammatta v Naters, bezplatné zapůjčení 
přístroje na raclette a setu na fondue).

–  Cena za osobu a noc od 29 CHF
–  Děti do 3 let zdarma (dětskou postýlku a povlečení lze zapůjčit 

za poplatek)
–  Minimální pobyt: 3 dny, lze prodloužit po jednotlivých dnech 
–  Nabídka platí od května do října 2011
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Saas-Fee/Saastal 
Tourismus
CH-3906 Saas-Fee
Tel.: +41 27 958 18 58
Fax: +41 27 958 18 60
www.saas-fee.ch
to@saas-fee.ch

Saas-Fee/Saastal.
Prvotřídní léto
Kdo pomyslí na léto, pomyslí často také na moře. Mnohem víc ale zažijete ve středo-
mořském Saastalu, kde na Vás čeká čerstvý horský vzduch, mírné klima, nedotčená 
příroda, napínavá dobrodružství a aktivní odpočinek. Díky své jižní poloze – Saastal leží 
na stejné zeměpisné šířce jako Ascona – je počasí v tomto fascinujícím horském světě 
jen zřídka tématem k hovoru. V těchto vysokohorských podmínkách se výborně daří 
také alpské flóře. „Perla Alp“ – právě tak se přezdívá Saas-Fee.

Včetně lanovek.
Po velkém úspěchu minulého roku najdete i letos v Saastalu 
nabídku: „Bergbahnen inclusive“. Kdo se ubytuje v hotelu nebo 
prázdninovém apartmánu, může užívat všechny lanovky a poš-
tovní autobusy zdarma. Finančně jde tedy o velký pokles, zato 
za výhledy si pěkně vystoupáte. Například na Mittelallalin, kde 
panoramatický výhled na švýcarské hory nabízí nejvýše polože-
ná otočná restaurace světa (3 500 m n. m.). 
Týdenní pobyt od: 242 EUR
www.bergbahnen-inklusive.ch

Požitek a turistika.
Kouzlo nové letní nabídky Genuss-Wander-Pauschale spo-
čívá v tom, že se projdete od jedné lahůdky ke druhé. Od 
15. června do 31. října se vydáte kulinářsky i pěšky do výšin. 
Menu je vybrané: 4 noci od domáckého až po královský cha-
rakter očekávají své hosty. Přenocujte v nejstarší horské chatě 
a v renomovaném pětihvězdičkovém hotelu. Stůl je bohatě pro-
střen: Od klasické kuchyně až po kulinářský vrchol v podniku 
„Fletschhorn“, kde své umění ukáže Markus Neff, který se stal 
kuchařem roku 2007 a získal 18 bodů od Gault Millau.
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Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5
CH-3920 Zermatt
Tel.: +41 27 966 81 00
www.zermatt.ch
info@zermatt.ch

Zermatt – Matterhorn. 
Zermatt – nejromantičtější vesnice, neuvěřitelný počet vrcholů a ledovec. Zde, v srdci 
Evropy na úpatí Matterhornu naleznete celou škálu možností pro objevování hor i tra-
diční vesnice s typickými sluncem zalitými domy. Zermatt nabízí bezpočet příležitostí 
pro aktivní i čistě relaxační dovolenou, mimo to je proslulý také špičkovým areálem 
pro letní lyžování.

Příjemná pěší turistika.
Během tohoto výletu budete obdivovat neposkvrněnou příro-
du a ještě se od svého průvodce dozvíte mnoho zajímavostí 
o Zermattu. V neposlední řadě rozmazlíte své chuťové buňky vy-
branými pokrmy. Odnesete si z dovolené v Zermattu neobvyklý 
a jistě nezapomenutelný zážitek.
– 1. 7.–30. 9. 2011
– každý pátek, 65 CHF
www.zermatt.ch 

Pěší turistika s kulisou 38 čtyřtisícových
vrcholů.
Téměř třetina všech čtyřtisícových vrcholů v Alpách je seskupe-
na kolem Matterhornu, který je vyhledáván horolezci z celého 
světa od doby jeho prvního zdolání v roce 1865. Rezervujte si 
balíček včetně ubytování a průkazky Zermatt PEAK Pass s ne-
omezeným cestováním lanovkami a horskými drahami, abyste 
mohli objevovat úžasné horské scenerie. Ideální balíček pro pěší 
turisty, bikery a milovníky přírody.
– 2. 5.–5. 11. 2011
– cena: 5 nocí a 5denní Zermatt PEAK Pass od 372 CHF

10 | Wallis



Leukerbad Tourismus
Rathaus
CH-3954 Leukerbad
Tel.: +41 27 472 71 71
Fax: +41 27 472 71 51
www.leukerbad.ch
info@leukerbad.ch

Leukerbad.
Uprostřed překrásného horského panorama Wallisu se na ca. 1 400 m nachází nej-
větší alpské lázně Leukerbad nabízející termální koupele a wellness. 3,9 mil. litrů 
51 °C teplé termální vody se denně stará o zdraví a zábavu ve 30 soukromých a ve-
řejných termálních koupalištích. Uprostřed hor obklopující lázně Leukerbad poskočí 
srdce i sportovci. Možná bude těžké rozhodnout se, zda se vydáte na průzkum více 
než 200 km turistických tras, zdoláte nejstrmější via ferratu Švýcarska, vydáte se na 
kolo či lézt po horách. 

Hory a lázně.
–  pobyt se sportem a termálními koupelemi v Leukerbadu
–  7 nocí v hotelu či prázdninovém apartmánu dle Vaší volby s na-

ším 6denním „all inclusive“ Berg- und Badepassem.
–  v pasu je zahrnuto celodenní užívání lanovek na Torrent 

a Gemmi, vstup do termálních lázní Burgerbad a Lindner 
Alpentherme, minigolf a tenis ve Sportareně a místní autobus 
do Inden a Albinen 

–  platné: 2. 6. 2011–6. 11. 2011
–  cena od: 309 EUR
www.leukerbad.ch/packages 

Čas na rodinnou dovolenou.
Koupání a hory pro každého!
–  V týdenních pobytech je zahrnuto 7 nocí v rodinných apart-

mánech, 1 x jízda lanovkou na Torrent nebo Gemmi (dle Vaší 
volby) a zpět, 1 x minigolf pro celou rodinu a 3 celodenní vstu-
penky do lázní Burgerbad.

–  platné: 2. 6. 2011–6. 11. 2011
–  cena od: 620 EUR pro rodinu (2 dospělí a 2 děti)
www.leukerbad.ch/familien 
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Crans-Montana Tourisme
P.O. Box 372
CH-3963 Crans-Montana 1
Tel.: +41 27 485 04 04
Fax: +41 27 485 04 60
www.crans-montana.ch
information@crans-montana.ch

Crans-Montana.
Crans-Montana se nachází uprostřed Alp na slunné terase mezi pohádkovými 
horskými jezery. Nabízí svým návštěvníkům dokonalý komfort a strhující 360° 
panorama s nejvyššími vrcholy Alp, od Matterhornu až po Mont-Blanc. V tomto 
výjimečném prostředí si splňte svůj turistický sen o čtyřech golfových hřištích, 
fantastickém bikerském ráji, největším nákupním areálu luxusních obchodů 
v Alpách a bezpočtu sportovních a volnočasových aktivit. Není náhodou, že se 
takové události jako Omega European Masters, Mistrovství světa v lyžování nebo 
hudební festival Caprices rozhodli přivítat své hosty právě v Crans-Montana.

Sleep & relax. 
–  3 noci s polopenzí v hotelu dle Vaší volby 
–  1x Wellness-vstup do relaxační oázy se solankovou koupelí 

s 33 °C v hotelu Valaisia
–  1x Wellness-vstup do relaxační oázy hotelu Art-de-Vivre
–  1x čajové odpoledne v 5hvězdičkovém hotelu Guarda Golf
–   od 375 CHF za osobu
–  platnost: 11. 6.–16. 10. 2011

Sleep & walk „Hora jako dárek“.
– 3 až 7 nocí v hotelu dle Vaší volby
– 1 celodenní jízdenka horským vlakem
– 1x turistická mapa
–  1x poukaz na nápoje v La cave du Scex nebo la Cabane de la 

Ti èche
– 1x průvodce „Land-und-Genuss“
–  1x Wellness-vstup do relaxační oázy se solankovou koupelí 

s 33 °C v hotelu Valaisia
– 3 noci od 355 CHF za osobu
–  platnost: 2. 7.–4. 9. 2011
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Nendaz Tourisme
Route de la Télécabine 1
CH-1997 Nendaz
Tel.: +41 27 289 55 89
www.nendaz.ch
info@nendaz.ch

Nendaz.
Inspirováno přírodou
V okolí Nendaz se nachází 250 km značených turistických tras vedoucích oblas-
tí od údolí Rhôny až po ledovec. Obdivujte unikátní přírodní zajímavosti jako třeba 
„Japonskou zahradu“ nebo modříny z Balavaud.

Letní Open Air.
S OpenAir-Passem máte během vašeho pobytu lanovky zdarma 
a k tomu ještě celou řadu výhod pro vaše aktivity v Nendaz. 
–  7 nocí v apartmánu
–  volný vstup do sportovního centra, 6denní Wander-Pass včet-

ně lanovek v oblasti Printse
–  1 výjezd na Mont-Fort (3 330 m)
–  další slevy na různé letní aktivity
–  od 245 EUR na osobu (při ubytování 2 osob v jednom studiu)
–  od 2. července do 27. srpna 2011
www.nendaz.ch/open-air

V kraji zavlažovacích kanálů – suonen.
Objevte jedinečný zážitek. V Nendaz se nachází celosvětově 
unikátní síť zavlažovacích kanálů. Region Nendaz nabízí 98 km 
pěších stezek podél 8 suonen. Tyto stezky mají navíc jednu vel-
kou výhodu – jdou prakticky po vrstevnici. 
–  7 nocí v apartmánu
–  Volný vstup do sportovního centra
–  od 165 EUR na osobu (při ubytování 2 osob v jednom studiu)
–  od května do října
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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
www.martigny.com
info@martigny.com

Martigny.
„Place Centrale” Vás nadchne jižanskou atmosférou s terasami pod vzrostlými, 150 let 
starými platany. Slunečné klima vám nabídne takové plody, jako jsou meruňky, jedlé kaš-
tany, chřest či hrušky Williams. Martigny, město kultury, od roku 1978 nabízí nadaci „Pierre 
Gianadda“ s výstavami, zahradou se sochami a muzeem automobilů. Muzeum bernardýnů 
Vás seznámí s dějinami St Bernard Passu a v zahradě Vás pak čekají psi, se kterými se 
můžete vyfotografovat! Nejkrásnější výhled se Vám před očima otevře po vystoupání scho-
dů na středověkou věž zámku „La Bâtiaz“ nebo z Plan-Cerisier, vesničky uprostřed vinic. 
Nenechte si ujít výlet vláčkem divokým údolím Trienttal do Chamonix Mont-Blanc!

Umění a kultura.
Pro milovníky umění je „Fondation Pierre Gianadda“ fantazie. 
Využijte krátkého pobytu s naší paušální nabídkou za atraktiv-
ní cenu: s přespáním, snídaní, vstupenkou do Nadace Gianadda, 
lahví vína z Cuvée Gianadda 79 CHF za osobu (zahrnuta je noc 
v dvoulůžkovém pokoji, poplatky a služby). 

PLUS: Kromě letní výstavy Clauda Moneta (od 17. června do 
20. listopadu 2011) můžete vybírat i z další nabídky: Katalogu 
výstav, vstupu do termálních lázní v Saillon, večerního gastrono-
mického zážitku v Hôtel du Forum*** (při přenocování tamtéž).

Baladeur pro labužníky. 
Během letní sezóny můžete Martigny objevovat turistickým vláč-
kem „Le Baladeur” z jiného úhlu pohledu: Dopřejte si tříchodové 
menu na třech různých místech. Předkrm (maso a sýr) na zámku 
Batiaz, oběd v mlýně Semblanet (typické raclette s brambora-
mi) a kávu s dezertem v muzeu bernardýnů. Tato vyjížďka se ko-
ná každou neděli v červenci a srpnu od 11 do 15 hodin. Po do-
mluvě je možné uskutečnit zvláštní vyjížďky. 55 CHF za osobu. 
Nápoje nejsou v ceně.

PLUS: Navštivte s přáteli či rodinou město s třemi historickými 
místy a ochutnejte výjimečné místní speciality. 
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VERBIER St-Bernard
Place Centrale
CH-1936 Verbier
www.verbier-st-bernard.ch
info@v-sb.ch

VERBIER St-Bernard. 
VERBIER St-Bernard: přirozeně úchvatné místo. 
Od čerstvého vzduchu a sportu po adrenalin a relaxaci: Prožijte celou škálu pocitů, 
které Vám nabízí hory ve VERBIER St-Bernard! Svými výjimečnými atrakcemi a úžasnou 
scenérií uchvátí všechny návštěvníky, od horských nadšenců a milovníků přírody, až po 
ty, kteří hledají aktivní nebo odpočinkovou dovolenou.

Via Francigena.
St-Maurice – Aosta (8 denní).
Evropská rada nedávno prohlásila stezku Via Francigena, spoju-
jící Canterbury a Řím, Evropskou kulturní cestou.
Cesta Vás během sedmi dnů zavede ze St-Maurice v Aostě do 
soutěsky Grand-St-Bernard, která je bezpochyby nejsymbolič-
tějším úsekem celé Via Francigena. 
Nabídka za 640 EUR zahrnuje: 7 nocí v dvoulůžkovém pokoji ve 
2 nebo 3hvězdičkových hotelích, polopenzi, přepravu zavazadel, 
kulturní nabídku, cestovní dokumentaci, návrat do St-Maurice 
autobusem. 

Dovolená na horských kolech.
MTBSuisse.
V obci La Fouly v regionu VERBIER St-Bernard objevil 
MTBSuisse celou řadu All Mountain, Cross Country a sjezdo-
vých cyklotras. Pojďte si užít jízdy na kole v náročné, zábavné, 
dobrodružné a velkolepé lokalitě v každém směru, jaký si jen 
cyklista dokáže představit. MTBSuisse Vás vezme na unikátní 
dovolenou na horském kole ve švýcarských Alpách.
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Wallis Tourismus
Rue Pré-Fleuri 6, Postfach 1469, CH-1951 Sion
T +41 (0)27 327 35 70, F +41 (0)27 327 35 71
info@valais.ch, www.wallistourismus.ch
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Genuss pur. Eine Walliser Erfindung.

Wallis Tourismus _ Inserat _ D _ 165x230mm _ 4-farbig

Opravdový požitek. Walliský vynález.
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