
Wallis – léto.
www.wallistourismus.ch
Opravdová dovolená v srdci Alp.
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Wallis.

Turistika v přírodě.
Málokterá aktivita skrývá tolik možností individuálního a flexibilního využití 

volného času a dovolené jako pěší turistika. A její příznivci najdou jen málokde 

tolik přírodních tajů a krás jako Wallisu. Nespočet čtyřtisícovek, impozantní 

ledovce, hluboké soutěsky. Síť 8 000 km tras pro pěší – odpočinkových i dob-

rodružných – je nejlepší pozvánkou k objevování utajených přírodních koutů. 

Když se k tomu přidá bonus ve formě originálních kulturních a kulinářských 

požitků, bude rok pěší turistiky 2010 ve Wallisu nezapomenutelný.
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Wallis Tourismus
Rue Pré-Fleuri 6
Postfach 1469
CH – 1951 Sion
Tel.: +41 (0)27 327 35 70
Fax: +41 (0)27 327 35 71
info@valais.ch
www.wallistourismus.ch 

Přírodní parky.
Wallis zve k zážitkům v přírodě na všechny způsoby. V oblasti Jungfrau-Aletsch, 

zapsané na seznamu světového dědictví UNESCO, se o obdiv stará slavný 

Aletschský ledovec a pozoruhodný les Aletschwald. V údolí Binntal láká k návště-

vě pozoruhodný krajinný park. V lesích, rybnících, skalnatých stepích a na vinicích 

přírodního parku Pfyn-Finges zase objevíte ojedinělý živočišný a rostlinný svět. 

A jižně od hlavního města Sionu odhalí zraku příchozích svou ohromnou rozmani-

tost přírodní a biosférický park Val d’Herens, který se táhne od údolí až po vrchol-

ky hor. Všechny tři parky jsou ustanovené státem jako regionální přírodní parky.
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Walliský letní požitek
Od Ženevského jezera vzhůru do údolí Rhôny, podél vinic, kolem poklidných horských vesnic až nahoru k okraji ledovců: Za 
doprovodu zvuků kravských zvonců nabízí Wallis milovníkům horské cyklistiky rozmanité zážitky, mimo jiné v dobrodružném 
bike parku anebo z kopce dolů na downhill tratích. O odpočinek a uvolnění se starají walliské termální oázy. Horké prameny 
spolu s wellness vymoženostmi se účinkem na tělo a duši jistě neminou. Chvíle plné požitků v přírodě a v lázních vytvoří 
s gastronomickými specialitami nejlepší vzpomínky na dovolenou. Nejtradičnější walliský pokrm je raclette. V zemi vína se 
také vaří podle receptů našich babiček: houbové řezy, šafránové rizoto nebo jídlo z Gomsu zvané cholera. Walliský životní 
styl se koneckonců odráží i na starých lidových zvycích: třeba při společném pečení chleba ve vesnické peci, ruční umělec-
ké výrobě, zápasení krav v ringu a na alpských slavnostech. Ať vkročíte kamkoliv, Wallis je inspirující.

Oblast spojená s Aletschským ledovcem – největším 
alpským ledovcem v Evropě – nabízí pro letošní léto od 
května do října speciální velmi atraktivní nabídku:

•  6 přenocování ve 2lůžkovém pokoji s polopenzí 
•  2 vstupy do termálních lázní
•  vstup do Stockalperschloss v Brigu
•  jízda vyhlídkovým vláčkem
•  cena 555 CHF za osobu

Brig Belalp Tourismus
Bahnhofsplatz 1

3900 Brig

Tel.: +41 27 921 60 30

Fax: +41 27 921 60 31

info@brig-belalp.ch

www.brig-belalp.ch

„Léto v srdci Alp“

www.brig-belalp.ch

Týdny pěší turistiky od května do řijna
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11 výletních cílů zdarma
Lanovky a horské dráhy v ceně ubytování

Pokud budete ubytovaní v jednom z mnoha našich hotelů, můžete letos v létě využívat lanovky včetně podzemní 
dráhy Metro Alpin a poštovní autobusy v celém údolí Saastal a v Saas-Fee zdarma.

Čas pro rodinnou dovolenou
Užijte si hory a koupání v Leukerbadu

„Horské léto 
v Saas-Fee 
a údolí Saastal“

„Termální lázně 
v horách – zábava 
pro celou rodinu“

www.leukerbad.ch/de/page.cfm/Pauschalen_Leukerbad/Familienpauschalen/18051

Saas-Fee/Saastal 
Tourismus
3906 Saas-Fee

Tel.: +41 27 958 18 58

Fax: +41 27 958 18 60

to@saas-fee.com

www.saas-fee.ch

Leukerbad Tourismus
3954 Leukerbad 

Tel.: +41 (0)27 472 71 71

Fax: +41 (0)27 472 71 51

info@leukerbad.ch

www.leukerbad.ch

www.saas-fee.ch/bergsommer
www.saas-fee.ch/mountainsummer

Speciální letní nabídka zahrnuje:
•  7 přenocování v prázdninovém bytě vhodném pro 

rodinu
•  1 zpáteční jízdenku lanovkou na Gemmi nebo Torrent

•  1x minigolf pro celou rodinu
•  3x celodenní vstupenka do lázní Burgerbad, největ-

ších termálních lázní v Alpách
•  cena od 808 CHF (539 €) za 2 dospělé a 1 dítě
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Crans-Montana na jižní straně Wallisu nabízí jedinečné 
výhledy na alpské velikány ze slunné terasy. Letní na-
bídka pro milovníky pěší turistiky zahrnuje 
•  3 noci se snídaní v 3hvězdičkovém hotelu ve dvoulůž-

kovém pokoji

•  1denní jízdenku na lanovky
•  poukaz na jeden nápoj v horské chatě
•  k dispozici hole na nordic walking
•  turistická mapa
•  místní průvodce
•  cena za osobu od 252 CHF (171 €)
•  cena v závislosti na sezoně
•  nabídka platí od 11. 6. do 24. 10.

250 km tras pro pěší turisty
Od odpočinkových tras podél vodních kanálů Suonen až po vysokohorské túry 
– všude jsou krásná místa k objevování.

Nendaz Tourisme
1997 Nendaz-Valais-Suisse

Tel.: +41 27 289 55 89

Fax: +41 27 289 55 83

info@nendaz.ch

www.nendaz.ch 

Crans-Montana Tourisme
Rue de la gare

3963 Crans-Montana

Tel.: +41 27 485 04 44

reservation@crans-montana.ch

www.crans-montana.ch

www.crans-montana.ch/index.php?xopen=menu_page_c44ba695ce173e27858ad18e51c68f43

„Dovolená na 
vyhlídkové terase 
Alp“

Letní nabídka: 
• 7 nocí
• volný vstup do sportovního centra
•  6denní pas pro pěší turisty včetně 

lanovek v sektoru Printse

• 1 výjezd na Mont Fort (3 330 m) 
• další slevy na letní aktivity
•  cena v prázdninovém bytě – stu-

dio pro 2 osoby – od 322 CHF  
(212 €) za osobu (při dvou oso-

bách ve studiu)
•  v 3hvězdičkovém hotelu od 

493 CHF (325 €)
• nabídka platí 3. 7.–28. 8. 2010

www.nendaz.ch

„Užijte si Nendaz“

Crans-Montana 
Léto v horách

•  3 Nächte im Doppelzimmer 3*** Hotel mit Frühstück 
• 1 Tagespass für die Bergbahnen 
• 1 Gutschein für 1 Getränke in einer Hütte 
• Nordic walking Stöcke zu Verfügung 
• 1 Wanderkarte

• Guide vom Terroir
• ab CHF 252.00 par personne (€ 171.00)
• Preis abhängig vom Saison
• Gültigkeit : vom 11.06 bis 24.10.2010

Crans-Montana 
Sommer in den Bergen
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Via Francigena
Via Francigena – ve stopách poutníků

Ve Wallisu, mezi Saint-Maurice a průsmykem Grand St. Bernard, projdete legendární cestu Via Francigena. 
V úchvatné přírodě budete objevovat historická místa. Nabídka zahrnuje ubytování, dopravu zavazadla a popis 
cesty.

VERBIER St-Bernard
Office du tourisme d’Orsières 

1937 Orsières

Tel.: +41 27 783 32 48

Fax: +41 27 783 32 74

orsieres@v-sb.ch

www.verbier-st-bernard.ch

„Dovolená 
s bohatými zážitky 
z historie“

www.viafrancigena.ch

Dovolená pod Matterhornem
Zermatt Peaks 2010

Zermatt si i s četnými hotely uchoval ráz horské vesnice a také zcela zabránil vjezdu aut. Z Zermattu se můžete 
vydat za nejkrásnějšími vyhlídkami na Matterhorn železnicí Gornergrat nebo si užívat procházek městem či jeho 
nejbližším okolím. Magická hora Matterhorn tu bude stále s Vámi.
Neomezené cestování lanovkami do ledovcové oblasti Matterhorn glacier paradise, Rothorn, Schwarzsee 
a Gornergrat. Vrcholný zážitek mezi čtyřtisícovkami! Tři, pět nebo sedm přenocování včetně Zermatt PEAK Pass. 

„Domov 
nejfotografovanější 
hory Švýcarska“

Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5

3920 Zermatt 

Tel.: +41 27 966 81 00

Fax: +41 27 966 81 01 

info@zermatt.ch

www.zermatt.ch 

www.zermatt.ch/de/page.cfm/aufenthalt/packages/zermatt_tourismus_pauschalen/pa_zermatt_peaks
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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.


