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Partneři.
MySwitzerland.com/sponsors
Switzerland Tourism doporučuje. 

Brána do Alp
www.zurich-airport.com

Strategičtí partneři.

Oficiální partneři.

www.swisstravelcenter.ch

www.mammut.ch

www.topevents.ch

www.premiumswitzerland.com

www.stoeckli.ch

www.victorinox.com

www.rohner-socks.com

www.globalrefund.com

www.swissinfo.ch

Finanční služby
www.ubs.com

Železniční doprava
www.rail.ch

Poštovní a peněžní služby 
a osobní doprava
www.swisspost.ch

Telekomunikace
www.swisscom.com

Švýcarská čokoláda
www.chocolatfrey.ch

American Express ve Švýcarsku
www.americanexpress.ch

Švýcarský marketing sýrů
www.switzerland-cheese.com

Letecká doprava
www.swiss.com

Obchodní organizace švýcarských hotelů
www.swisshotels.com

Půjčovna aut
www.europcar.ch

Prázdninové domy a byty
www.interhome.com

www.gastrosuisse.chwww.bucherer.com



Výroba a distribuce: 

SLIM media s.r.o. 

pro Schweiz Tourismus, Curych

Fotografie a texty: Schweiz Tourismus 

a regionální partneři

Foto na obálce: Schweiz Tourismus

Vytištěno v České republice 2010

Celkový počet výtisků: 50 000

Mapa Švýcarska. 4–5

Graubünden. 6–7

Davos Klosters. 8–9

Engadin Sv. Mořic. 10–11

Engadin Scuol Samnaun. 12–13

Laax. 14–15

Wallis. 16–17

Brig Belalp. 18–19

Crans-Montana. 20–21

Leukerbad. 22–23

Nendaz. 24–25

Saas-Fee. 26–27

VERBIER St-Bernard. 28–29

Zermatt. 30–31

Oblast Ženevského jezera. 32–33

Interlaken + Jungfraubahnen. 34–35

Engelberg. 36–37

Curych. 38–39

Švýcarský dopravní systém. 40–41

Rhétská dráha. 42–43

Obsah.

Obsah | 3



Strana Region/Destinace

6–7 Graubünden A

8–9 Davos Klosters 1
10–11 Engadin Sv. Mořic 2
12–13 Engadin Scuol Samnaun 3
14–15 Laax 4

34–35 Jungfrau Region  B

 Interlaken 

16–17 Wallis C

18–19 Brig Belalp 5
20–21 Crans-Montana 6
22–23 Leukerbad 7
24–25 Nendaz 8
26–27 Saas-Fee 9
28–29 VERBIER St-Bernard 10
30–31 Zermatt 11

32–33  Oblast   
Ženevského jezera  D

36–37 Engelberg  E

38–39 Curych  F

D

C

6

10

11

8

7

FRaNCIE

Průsmyk

Železnice

Hlavní silnice

Dálnice Přeprava aut

Letiště

Švýcarsko –
turistické 
regiony.



A

E

B

F

14

5

3

2

9

NěMECKo

RaKouSKo

S
w

it
ze

rl
an

d

ITáLIE



Graubünden.

Z čiré radosti a dobré nálady.
Graubünden v pohybu: 2200 km sjezdovek, 1800 km běžeckých tratí a 60 
sáňkařských drah dělá z vlasti Carla Janky a Daria Cologny nejsportov-
nější region Švýcarska. a také jasnou prázdninovou oblast č. 1. od mon-
dénního Sv. Mořice až k rodinnému Savogninu se 45 míst předhání ne-
jenom v nabídce jistého sněhu a pohostinnosti. Vynáší i své kulinářské 
trumfy. Přes mnohostrannou nabídku se však nacházíte ve zvláště divoké 
přírodě v ráji kozorožců.

Graubünden Ferien
CH-7001 Chur
Tel. +41 (0)81 254 24 24
www.graubuenden.ch

6 | Graubünden
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Zimní střediska v Graubündenu.
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Středisko
m n.m.  

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem   

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě   
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

arosa
1800 m n. m.

www.arosa.ch
Tel. +41 (0)81 378 70 20 1800–2653 13 70.5 1 30 11 60 100 4.4

Bergün-Bravuogn
1373 m n. m.

www.berguen-filisur.ch
Tel. +41 (0)81 407 11 52 1373–2600 5 23 1 7 7 23 10 10.5

Bivio
1769 m n. m.

www.bivio.ch
Tel. +41 (0)81 684 53 23 1769–2560 4 30 1 12 12 20 20 2.5

Brigels/Surselva
1289 m n. m.

www.surselva.info
Tel. +41 (0)81 920 11 00 1100–2418 11 75 1 8 8 36 40 10.5

Chur
595 m n. m.

www.churtourismus.ch
Tel. +41 (0)81 252 18 18 1180–2100 5 20 1 – – 5 5 6

Davos Klosters
1560 m n. m.

www.davosklosters.ch
Tel. +41 (0)81 417 62 22 810–2844 58 320 3 110 81 150 6 22

Disentis
1150 m n. m.

www.disentis-sedrun.ch
Tel. +41 (0)81 920 40 30 1227–2833 10 60 1 26 26 20 10 3.5

Engadin Scuol 
Samnaun
1250 m n. m.

www.scuol.ch
Tel. +41 (0)81 861 22 22 1250–2783 14 80 1 79.2 77.7 161 – 34

Engadin St. Moritz
1800 m n. m.

www.engadin.stmoritz.ch
Tel. +41 (0)81 830 00 01 1750–3300 56 350 2 212 216 234 2 13.9

LaaX
1100 m n. m.

www.laax.com
Tel. +41 (0)81 927 77 77 1100–3018 28 220 4 56 56 97 – 6

Grüsch-Danusa
630 m n. m.

www.gruesch-danusa.ch
Tel. +41 (0)81 325 16 70 1250–1800 11 30 1 5.5 5.5 6 – 1.5

Lenzerheide
1500 m n. m.

www.lenzerheide.com
Tel. +41 (0)81 385 11 20 1230–2865 35 155 1 52 52 80 15 8.6

obersaxen/Surselva
1281 m n. m.

www.surselva.info
Tel. +41 (0)81 920 11 00 1201–2310 17 120 1 16 9 85 12 25

Samnaun
1840 m n. m.

www.samnaun.ch
Tel. +41 (0)81 868 58 58 1700–2872 40 235 2 6 6 33 30 5

Savognin
1200 m n. m.

www.savognin.ch
Tel. +41 (0)81 659 16 16 1200–2713 13 80 1 32 32 42 42 13.5

Val Müstair
1664 m n. m.

www.val-muestair.ch 
Tel. +41 (0)81 858 58 58 1700–2700 3 25 1 25 25 50 10 3

Sedrun
1450 m n. m.

www.disentis-sedrun.ch
Tel. +41 (0)81 920 40 30 1500–2350 10 60 1 11 11 22 10 3.5

Splügen
1457 m n. m.

www.viamala.ch
Tel. +41 (0)81 650 90 30 1460–2215 6 30 1 38 38 37 – 7

Tschiertschen
1350 m n. m.

www.schanfigg-tourismus.ch
Tel. +41 (0)81 373 10 10 1400–2440 5 27 1 – – 7 – 4

Vals
1280 m n. m.

www.vals.ch
Tel. +41 (0)81 920 70 70 1250–3000 5 25 1 4 4 35 – 20

Graubünden | 7
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Nejfajnovější zimní sport.
uprostřed alp, obklopen dechberoucí horskou kulisou a idylickou zimní kraji-
nou, leží Davos, nejvýše položené město Evropy (1560 m n. m.) a Klosters, ty-
pická horská vesnice s krásnými chatami (1200 m n. m.). Davos Klosters Moun-
tains spojují tato dvě turistická místa s pěti lyžařskými oblastmi. S více než 300 
km a 85 různými sjezdovkami patří Davos Klosters Mountains k největším lyžař-
ským oblastem alp. Lyžaři, carveři, snowboardisté, freerideři – nebo lépe všichni 
sportovní nadšenci – si tady přijdou na své a prožijí tady nezapomenutelné zimní 
zážitky. Davos Klosters Mountains nabízejí pro každého něco.

Davos Klosters Mountains
CH-7270 Davos
Tel.: +41 (0)81 417 62 22
www.davosklosters.ch

Davos Klosters 
Mountains.

8 | Davos Klosters Mountains
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Hora pro rodinu.
Lyžařské oblasti Madrisa a Ri-
nerhorn jsou známé jako ro-
dinné destinace. Pro nejmenší 
je tu dětský svět, sjezd na 
pneumatikách a další atrakce.

Nadšení ze sportu  
& noční život? 
Žádný problém: umělé osvět-
lení pro sport & zábavu na 
sjezdovce, u-rampě a sáňkař-
ské dráze. a potom – vzhůru 
na párty! 

Ráj pro freestyle.
Snowboardisté a vyznavači  
volného lyžování si mohou užít 
ve snowparcích, na obřích  
u-rampách, skocích a railech. 
a pak párty na chatě! 

Lyžování a carving.
Přes 300 km sjezdovek a 6  
oblastí pro lyžování, carving  
a snowboard. K pobytu vás 
zve kouzlo hor a horských 
chat.

Davos Klosters Mountains | 9
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Kde se zimní pohádky  
stávají skutečností.
Ty hory. Ty dálky. To světlo! Engadin čaruje inspirující krajinou a mýty. 
Spojuje harmonickou přírodu, kulturu, tradici a životní styl. 350 kilometrů 
sjezdovek, 200 kilometrů běžeckých tratí a 150 kilometrů zimních turistic-
kých cest dělá z vysokohorského údolí hýčkaného sluncem největší ob-
last zimních sportů ve Švýcarsku. a třpytivý kontrast k malebným, na tra-
dici bohatým vesničkám tvoří Sv. Mořic se svými světoznámými hotely, 
legendárními lokály pro labužníky a událostmi plnými lesku.

Engadin St. Moritz 
CH-7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 830 00 01
www.engadin.stmoritz.ch

Engadin 
Sv. Mořic.

10 | Engadin Sv. Mořic
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Corviglia.
Kde musíte být.
Tady se představují nejno-
vější trendy, konají světové po-
háry, skáčou bravurní skoky ve 
snowparku a pak se vychut-
nává jedinečná kuchyně.  
a místní bobová dráha se už 
stala legendou. Tady se hodí 
být viděn.

Diavolezza.
Fantastický zážitek. 
z horských výšek. Na úpatí 
známého ledového kolosu Ma-
sivu Bernina – se svými 10 km 
nejdelší sjezd na ledovci ve 
Švýcarsku vede z Diavolezzy 
až do stanice Morteratsch.

Corvatsch.
Dechberoucí panorama.
Je legendou mezi černými 
sjezdovkami: Téměř 9 km 
dlouhá trasa Hahnensee mezi 
Giand´alva a St. Moritz Bad  
na hoře Corvatsch.

Ski & snowboard 
speciál.
až 30 % sleva. Lyžování na 
začátku sezóny nebo až do 
jara. Hotel vč. skipasu a vy-
užití místní veřejné dopravy, 
slevy na lyžařských zařízeních 
a v lyžařských školách.

Engadin Sv. Mořic | 11
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Engadin Scuol
Samnaun.

Nejatraktivnější lyžařský  
region Východních Alp.
Dolní Engadin, kde se nachází i jediný národní park Švýcarska, zapůsobí pří-
rodou i jedinečnou románskou kulturou. Početné sjezdovky v rodinném stře-
disku Motta Naluns Scuol zaručují pestrý program. Mezinárodní Silvretta-
Skiarena Samnaun/Ischgl je největší lyžařskou arénou Východních alp a nese 
označení Top lyžařská oblast. Biosférická rezervace uNESCo v údolí Val 
Müstair nabízí malé, ale příjemné lyžařské středisko s 25 kilometry sjezdovek, 
kulturní památku uNESCo klášter St. Johann a krásné trasy pro běžkaře.

12 | Engadin Scuol Samnaun

Engadin Scuol Samnaun
Tel.: +41 (0)81 861 22 22
www.engadin-scuol-samnaun.ch
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Scuol
Termální lázně.
Při vaší návštěvě nesmíte 
vynechat návštěvu termál-
ních lázní. Nad párou z ba-
zénu se tyčí okolní zasně-
žené vrcholy – nejlepší rela-
xace pro vaše tělo i duši.

Na běžky do  
Val Müstair.
Ve Val Müstair, biosférické re-
zervaci uNESCo, domově 
olympijského vítěze Dario Co-
logna, naleznete 25 km běžec-
kých stop pro klasické lyžo-
vání i bruslení.

Silberschneewochen 
v Samnaun.
Tyto zimní balíčky lze rezervo-
vat od 26. 11 do 24. 12. 2010 
a od 2. 4. do 1. 5. 2011. Na-
bídka zahrnuje 7 ubytování 
a 6denní skipas pro Silvretta 
arénu Samnaun/Ischgl.

Zimní procházky 
v Engadin Scuol.
Po lyžování si užijte i procházku 
městečkem Scuol, čeká vás tady 
jedinečná architektura dolního 
Engadinu a také cesta po léči-
vých pramenech. Domy s klenu-
tými vjezdy, sgrafitovou výzdo-
bou a háčkovanými záclonkami 
vypadají jako z pohádky.
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LAAx.

14 | LAAx

LAAx.
LaaX – to je více než jen zimní resort. LaaX nabízí víc. LaaX je zážitek. 
220 kilometrů sjezdovek, 4 snowparky. Největší u-rampa v Evropě  
a první freestylová krytá hala, pestrá gastronomická nabídka přímo na 
sjezdovkách i v údolí, které nenechá žádné přání nesplněné a množství 
akcí a koncertů – LaaX se svými třemi místy Flims, LaaX a Falera na-
dchne svou mnohostranností a inspiruje vás svým mládím a dynamikou.

Flims Laax Falera
tel.: 41 81 927 77 77
www.laax.com
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LAAx znamená  
požitek.
Moderní jako Capalari, rus-
tikální jako Stalla nebo výji-
mečné jako La Vacca – cel-
kem 17 horských restaurací 
zaručuje pestrou gastrono-
mickou nabídku.

Akce a párty bez 
konce.
Burton European open  
(8.–15. 1. 2011) nebo European 
Freeski open (1.–5. 3. 2011)  
– v LaaXu se konají nejdůle-
žitější mezinárodní freesty-
lové akce.

Freestyle nyní  
i v údolí.
Freestylová akademie, evrop-
ská první freestylová hala, na-
bízí zábavu a vyžití pro začá-
tečníky i znalce, malé  
i velké, po celý rok.

Rodiny s dětmi 
vítány.
V kouzelném sněžném světě 
se učí nejmladší s ami Sabi, 
přítelem lesa a zvířátek, jak  
zvládnout lyžování.
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Vysoký zážitek na všech úrovních.
Více sjezdovek na jednom místě nenajdete v celém Švýcarsku. Wallis vás 
hostí nejenom nejdelšími sjezdy, ale také jistým sněhem. Protože právě 
tady najdete nejvyšší lyžařské oblasti alp. Malebný rámec k zimním ra-
dovánkám vytvářejí sluncem ozářené chalupy uprostřed exkluzivních ku-
lis 47 čtyřtisícovek. Starodávné horské boudy se starají o kulinářské vý-
lety, termální lázně o oživující alpský wellness a staré zvyky o překvapu-
jící momenty. 

Wallis.

16 | Wallis

Wallis Tourismus
Rue Pré-Fleuri 6
Postfach 1469
CH-1951 Sion
Tel.: +41 (0)27 327 35 70
www.wallis.ch
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Středisko
m n.m.  

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem   

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě   
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

obergoms
1300 m n. m.

www.obergoms.ch
Tel. +41 (0)27 974 68 68 1400–1580 3 3 – 82 82 70 27 10

Bellwald
1600 m n. m.

www.bellwald.ch
Tel. +41 (0)27 971 16 84 1600–2560 5 35 1 3 – 15 6 6

Fiesch-Eggishorn
1050 m n. m.

www.fiesch.ch
Tel. +41 (0)27 970 60 70 2200–2869 36 104 3 – – 72 8 14

Bettmeralp
1970 m n. m.

www.bettmeralp.ch
Tel. +41 (0)27 928 60 60 1970–2647 36 104 3 4 4 72 8 15

Riederalp
1950 m n. m.

www.riederalp.ch
Tel. +41 (0)27 928 50 60 1950–2335 36 104 – 1 1 72 8 0.4

Brig Belalp
1322 m n. m.

www.brig-belalp.ch
Tel. +41 (0)27 921 60 30 2094–3112 9 60 1 3 – 8 14 7

Visperterminen
1340 m n. m.

www.heidadorf.ch
Tel. +41 (0)27 948 00 48 1340–2300 5 20 – – – 15 15 7

Staldenried-Gspon
1154 m n. m.

www.staldenried.ch
Tel. +41 (0)27 952 16 46 1893–2250 2 5 – – – 10 10 –

Saas-Fee / Saastal
1800 m n. m.

www.saas-fee.ch
Tel. +41 (0)27 958 18 58 1800–3600 36 145

4
32 8 60 54 19

Grächen
1619 m n. m.

www.graechen.ch
Tel. +41 (0)27 955 60 60 1619–2864 9 40 1 2 – 42 23 3

Zermatt-Matterhorn
1620 m n. m.

www.zermatt.ch
Tel. +41 (0)27 966 81 00 1620–3899 68 350 1 12 12 50 20 2.5

Bürchen-unterbäch
1480 m n. m.

www.buerchen-unterbaech.ch
Tel. +41 (0)27 934 17 16 1480–2550 16 45 1 25 25 25 37 12.5

Eischoll
1230 m n. m.

www.eischoll.ch
Tel. +41 (0)27 934 24 43 1250–2200 3 15 – – 3 10

24
4

Lötschental
1400 m n. m.

www.loetschental.ch
Tel. +41 (0)27 938 88 88 1968–3111 7 33 – 35 35 50 – 7

Jeizinen
1550 m n. m.

www.weibil.ch
Tel. +41 (0)27 932 24 60 1500–2220 4 8 – – – 10

10
4

Leukerbad
1411 m n. m.

www.leukerbad.ch
Tel. +41 (0)27 472 71 71 1411–2610 10 52 1 30 30 44 13 2

Crans-Montana
1500 m n. m.

www.crans-montana.ch
Tel. +41 (0)27 485 04 04 1500–3000 27 140 1 25 25 65 14 6.5

Sierre-anniviers
1350 m n. m.

www.sierre-anniviers.ch
Tel. 0848 848 027 1350–3000 44 220 4 73 8 73 50 7.5

Sion Région
1300 m n. m.

www.sion-region.ch
Tel. 0848 848 027 1300–3300 53 590 3 50 32 168 77 5.4

Nendaz
1350 m n. m.

www.nendaz.ch
Tel. +41 (0)27 289 55 89 1350–3330 92 412 2 9 9 100 40 3.5

ovronnaz
1350 m n. m.

www.ovronnaz.ch
Tel. +41 (0)27 306 42 93 1350–2500 8 30 – 23 7 18 7 1.2

Les Marécottes
1100 m n. m.

www.marecottes.ch
Tel. +41 (0)27 761 31 01 1100–2200 5 25 – 10 8 30 30 7.5

Verbier St-Bernard
1500 m n. m.

www.verbier-st-bernard.ch
Tel. +41 (0)27 775 38 88 1080–3330 104 485 2 48 20 35 155 22.1

Portes du Soleil-
Chablais
1050 m n. m.

www.chablais.info
Tel. 0848 765 345 1050–2277 197 650 7 243 31 385 118 4

Zimní střediska ve Wallisu.

Wallis | 17



Brig Belalp.

Brig-Belalp.
Brig – jedno z významných a malebných walliských měst s impozantní 
kulisou hor a kouzelným středověkým palácem je vzdálené pouhou půl-
hodinu od lyžařské oblasti Belalp, která nabízí současně jedinečné vý-
hledy na údolí Rhôny a 18 čtyřtisícovek, z nichž nejpůsobivější je švýcar-
ský symbol Matterhorn, ale i na největší alpský ledovec aletsch. Terase 
historického hotelu Belalp nemůže odolat nikdo, horký nápoj „Heisse 
Hexe“ vás posílí a připomene místní nejvýznamnější akci: Sjezd čaroděj-
nic, který se tady koná každý rok v lednu.

18 | Brig Belalp
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Brig Belalp Tourismus
Bahnhofsplatz 1
CH-3900 Brig
Tel.: +41 27 921 60 30
www.brig-belalp.ch
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Rothwald.
uprostřed oblasti Simplon na-
jdou lyžaři a běžkaři rozsáhlou 
nedotčenou krajinu. Je sou-
částí oblasti Rothwald, malého 
lyžařského areálu pro zdatné 
lyžaře. Nezapomeňte navštívit 
restauraci Mäderlicka a Wa-
senalp a ochutnat tady místní 
speciality.

Rosswald.
Rosswald je atraktivní lyžařskou 
oblastí na jedinečné slunné te-
rase vysoko nad údolím Rhôny 
s nádherným výhledem na Wal-
liské a Bernské alpy. Čtyři lyžař-
ské vleky a jedna kabinová la-
novka vás vyvezou až do 2600 
m n. m., kde vás čeká 25 kilo-
metrů sjezdovek. 

Tajný tip.
60 km nejlépe připravených sjez-
dovek pro lyžaře a snowboar-
disty, nádherné stezky pro pěší 
a běžkaře nebo dokonce sáň-
kařská dráha čekají jenom na 
vás! Zapomeňte na hektickou 
všednodennost a nechte se po-
hladit na duši během dovolené 
v Blatten Belalp.

Výlet na sněžnicích.
Výchozím bodem je horní sta-
nice lanovky (2094 m n. m). 
Poté pokračujte na aletschbord 
(2130 m n. m.) a dále k Ho-
telu Belalp a odtud k Tyndall-
Denkmal (2351 m n. m.). Po ná-
ročném výstupu na Hohbiel 
(2680 m n. m.) budete odmě-
něni jedinečným výhledem. 
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Crans-Montana.
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200kilometrové panorama, 
140 kilometrů sjezdovek, 100 % slunce. 
Crans-Montana, alpská náhorní plošina s výhledem od Simplonu po Mont-
Blanc! Sníh čeká lyžaře od Gletscheru (3000 m n. m.) až dolů, najdete tu 
sjezdovky pro ty nejlepší i začátečníky. K lyžařské oblasti patří také velký 
snowpark, sluneční terasy pro dokonalou relaxaci a 65 km značených tras 
pro pěší, stezek pro sněžnice a běžkařských tratí. Každý si tu přijde na své 
a nechybí ani bohatý společenský život. o vaše děti a jejich zábavu se po-
stará zimní školka. 
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Crans-Montana Tourisme
Rue de la Gare
CH-3963 Crans-Montana 1
Tel.: +41 27 485 04 04
www.crans-montana.ch
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Zážitek pro gurmány 
Chetzeron.
Ve výšce 2112 m n. m. se na-
chází restaurace na terase, 
která nabízí i lehátka na opalo-
vání a odpočinkovou zónu pro 
lyžaře. Můžete si zde vychutnat 
nejvybranější horskou stravu, 
připravenou z čerstvých suro-
vin šéfkuchařem Thierrim Ver-
donckem. 

Novinka  
v Crans-Montaně. 
Počínaje touto zimní sezónou 
se změní lyžařský svět oblasti 
Crans-Montana tak, aby nejlépe 
vyhovoval potřebám a zájmům 
všech hostů. Čtyři různé části 
lyžařského střediska uspokojí 
všechny členy rodiny – děti, tee-
nagery, dospělé i seniory.

Lyžařský adrenalin.
Nový zábavní park Teenie-
Welt se nachází v oblasti Cry 
d’Er a nesmíme zapomenout 
ani na rozlehlý areál Sport- & 
Freizeitwelt se sjezdovkami 
z vrcholu ledovce až do 
Chetzeronu – zakuste 
skutečný adrenalin.
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Objevte kouzlo hor.
Horští vůdci organizují pro 
velké i malé programy na míru: 
vysokohorské exkurze, vý-
lety do širokého okolí, lyžař-
ské kurzy, úvod do telemarku, 
výlety do alpského muzea, lov 
bájného tvora Dahu a mnoho 
dalšího.



Leukerbad.
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Leukerbad.
Sjezdové lyžování v oblasti Torrent, běžky na Gemmi nebo relaxace 
v horké vodě venkovního bazénu – to je nabídka pro celou rodinu v Leu-
kerbadu, největších termálních lázních v alpách. Přímo z vody můžete 
obdivovat jedinečnou kulisu okolních hor. Lázně určují rytmus života 
v tomto středisku, kde dojdete podzemními chodbami v županu a pantof-
lích z vašeho hotelového pokoje až do lázeňského centra nebo jedinečné 
walliské sauna vesničky.

Leukerbad Tourismus
CH-3954 Leukerbad 
Tel.: +41 (0)27 472 71 71
www.leukerbad.ch
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Zimní radovánky  
na Gemmi.
Sáňkování, výlety na sněžni-
cích, procházky a běžkování 
s úchvatným výhledem na wal-
liské čtyřtisícovky.

Spa a skipas. 
S cenově výhodným pasem, 
který zahrnuje celou nabídku 
Leukerbadu, lze vyzkoušet 
kombinaci zimních sportů, ly-
žování na Torrentu a termál-
ních lázní ve vesnici.

Rodiny vítány. 
Děti do 8 let mohou zdarma 
využít kabinovou lanovku i ve-
řejné termální lázně (neplatí 
pro dětskou lyžařskou ob-
last Erli).

Termální lázně.
Relaxujte v horkých prame-
nech veřejných termálních 
lázní Bürgerbad nebo Lindner 
alpentherme s famózní hor-
skou kulisou.
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Nendaz.

Nendaz.
Ideální místo pro rodinnou dovolenou na sluneční terase nad městem 
Sion nabízí sportovní vyžití pro celou rodinu, ale i pro náruživé lyžaře. 
Nendaz je součástí jedné z největších švýcarských lyžařských oblastí 
„4 údolí“ (4 Vallées). Ta zahrnuje 412 km sjezdovek a 92 lanovek a vleků. 
Lyžařský areál se rozprostírá ve výšce od 1400 do 3300 m n. m. Nejvyš-
ším místem oblasti je proslulý Mont Fort s černou sjezdovkou.

24 | Nendaz
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Nendaz Tourisme
CH-1997 Nendaz
Valais-Suisse
Tel.: +41 27 289 55 89
www.nendaz.ch 
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Pohodlí  
za každou cenu.
Nendaz nabízí velký výběr 
jedno- až pětihvězdičkových 
horských chat a bytů k proná-
jmu. Hotely zaručují pohodlí 
a příjemný pobyt zcela bez sta-
rostí. Mimo hlavní sezónu mohou 
hosté využít výhodných nabídek 
našich partnerů.

Velká rozmanitost.
Toto zimní středisko je rozlehlé 
a rozmanité. Lyžaři a snowbo-
ardisté jakékoli úrovně zde na-
leznou svou oblíbenou sjez-
dovku. Ti zkušení na Mont-
Fortu, začátečníci třeba na za-
mrzlém jezeře na hoře Tra-
couet.

Zimní zážitek jako 
z pohádky.
Vyplní se každé přání: slun-
cem zalité Nendaz leží v srdci 
lyžařského střediska „Čtyři 
údolí“ s 412 km sjezdovek 
a 100 km zimních tras pro 
pěší.

Rodiny vítány.
V zimě mohou rodiny vyu-
žít lákavých cen skipasů. Tra-
couet se zamrzlým jezerem je 
pro děti a začátečníky ideální. 
Celkem čtyři lyžařské školky, 
které zde nabízí své služby, 
a vybavenost pro nejmenší 
umožní dětem učit se lyžovat 
hravou formou.
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Saas-Fee.

Saas-Fee.
Perlička sevřená v mušli okolních čtyřtisícovek, místo, kam sice smíte 
autem dojet, ale tady ho na celý týden schováte do podzemní garáže 
a dál už se pohybujete jen pěšky nebo elektromobily. Celoroční lyžování 
a sjezdy kolem blankytných ledovců, nejvýše položené metro, ledovcová 
jeskyně a otáčecí restaurace, široká nabídka apres ski a rázovitá vesnice 
s místní kuchyní – to vše je Saas-Fee.

Saas-Fee/Saastal Tourismus 
obere Dorfstrasse 2
CH-3906 Saas-Fee
Tel.: +41 27 958 18 58
www.saas-fee.ch
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Gorge Alpin: adrenalin 
s jistotou.
Nejpozoruhodnější, ale ne nej-
snazší cesta ze Saas-Fee do 
Saas-Grundu. Horský průvodce 
Vás provede divokou propastí - 
vodou, přes visuté můstky, ledové 
výstupy, kolem zamrzlých vodo-
pádů. Každý čtvrtek se pořádá 
noční akce Gorge alpin. Vrcholem 
celé túry je jízda na kladce.

Top zimní akce 
v Saas-Fee.
Údolí Saas je proslavené skvě-
lými zimními akcemi, ať už jde 
o světový pohár lezení v ledu, 
allalin-Rennen – jeden ze čtyř 
veřejných závodů, zimní sjezd 
na horských kolech, sjezd na 
saních nebo závody pro děti 
Schneegaudi na Kreuzbodenu.

Lyžujte tam, kde tré-
nují mistři!
Proč si nezalyžovat tam, kde 
v létě a na podzim trénují na 
lyžích a na snowboardu čle-
nové národních týmů? 100 km 
skvěle upravených sjezdovek 
vás také vybízí k tréninku.

Zimní radovánky 
v údolí Saas… ale jistě! 
Jedno je jisté – díky naší vy-
sokohorské poloze je lyžování 
v Saas-Fee a údolí Saas vždy 
zaručené! Naše nové cenové na-
bídky pro letošní zimní sezónu 
vám nabízí něco extra. Dokonce 
i lyžování v Zermattu je tak zahr-
nuto v týdenním paušálu. 
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VERBIER 
St-Bernard.
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VERBIER St-Bernard
4 noci v jednom hotelu ve VERBIER St-Bernard se skipasem za cenu tří.
Máte chuť poznat největší lyžařskou oblast Švýcarska? Z Verbier můžete 
skiareál „4 údolí“ (4 Vallées) s 412 km sjezdovek a 92 lanovkami prozkou-
mat nejlépe. S naší nabídkou 4 za 3 profitujete jak při ubytování v hotelu 
ve Verbier dle svého výběru, tak při koupi skipasu pro skiareál „4 údolí“ 
(4 Vallées).

VERBIER St-Bernard
Place Centrale 
CH-1936 Verbier
Tel.: +41 27 775 38 88
www.verbier-st-bernard.ch
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Gastronomie  
a noční život.
ochutnejte místní tradiční ku-
chyni – třeba v restauraci 
přímo na sjezdovce. a pokud 
vás lákají party a noční život, 
Verbier je tím pravým místem 
pro vás. Vyberte si kterýkoli 
z našich barů a klubů a od-
važte se!

Kouzelná  
zimní krajina.
Vyrazte na běžky v Pays du 
St-Bernard a Val de Bagnes. 
K dispozici je vám také více 
než 100 km značených tras 
pro sněžnice nebo 10 km sáň-
kařských drah. Vynikající te-
rén tu najdou i vyznavači ski-
alpinismu.

Lyžujte ve VERBIER 
St-Bernard.
Středisko „Čtyři údolí“ je sku-
tečným rájem zimních sportů: 
412 km sjezdovek, 92 vleků 
a lanovek, 1200 m dlouhý 
snowpark… ale i rodiny 
s dětmi jsou v této oblasti ví-
tány.

VERBIER St-Bernard.
Tento resort zahrnuje Verbier, 
Val de Bagnes, La Tzoumaz 
a Pays du St-Bernard. V zimě 
je hlavním lákadlem pro lyžaře 
středisko „Čtyři údolí“, okolní 
střediska jsou ideální pro ro-
diny s dětmi. V létě je tato ob-
last rájem pro pěší turistiku 
a horská kola.
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Zermatt.
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Zermatt – Matterhorn.
Středisko bez automobilového provozu se nachází na jihozápadě Švý-
carska ve výšce 1620 m n. m., v německé části kantonu Wallis. Idylická 
a tradiční švýcarská vesnice je obklopena fascinujícím světem hor s 38 
čtyřtisícovkami a úžasnými ledovci. Zermatt je místo, kde se setkávají 
hosté z celého světa. Proslavil ho především Matterhorn, zdravé klima 
a srdečnost hostitelů.

Zermatt Tourismus
Bahnhofplatz 5
CH-3920 Zermatt 
Tel.: +41 27 966 81 00
www.zermatt.ch 

Z
e

rm
a

tt



Zermatt | 31

Zimní pěší turistika.
Zermatt nabízí 70 km zimních 
cest, z toho 20 km nad ves-
nicemi Täsch a Randa. Vy-
chutnejte si klid zimní přírody 
s překrásnými výhledy.

Iglú vesnička.
Ve výšce 2600 m n. m., přímo 
na úpatí Matterhornu, najdete 
iglú vesničku. Dopřejte si ne-
zapomenutelný zážitek z pře-
nocování v romantickém iglú 
a fondue večeři.

Ski & Snowboard. 
350 km sjezdovek všech úrovní. 
Lyžování bez hranic na území 
dvou států Švýcarska a Itálie. 
Najdete tady nejdelší sjezdovku 
Švýcarska (22 km), ale i 5 parků 
pro začátečníky, široké sjez-
dovky pro carving i ideální te-
rény pro jízdu v boulích. a to 
vše v úchvatné kulise.

Gastronomie.
Gastronomický zážitek – hor-
ské restaurace jsou naším 
trumfem – příjemné, s chutnými 
jídly a srdečnou obsluhou – lá-
kají k posezení na slunečné te-
rase s výhledem na Matterhorn. 
Ve vesnici najdete více než 100 
restaurací, celkem 14 jich nese 
ocenění GaultMillau.
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Kouzla přírody.
oblast Ženevského jezera stojí zcela ve znamení přírody. a ta to myslí se 
svými hosty dobře. V oblasti věčného sněhu ledovce Glacier 3000 s nád-
hernými výhledy zažijí své zimní sny nejenom vyznavači freeridu, ale také 
pěší turisté. Starobylé horské vesnice nabízejí nahlédnutí do dosud ži-
jících tradic a široké roviny v Juře dovolují dlouhé výlety na nekoneč-
ných běžeckých tratích. ať již barevné horkovzdušné balóny, obrovské 
u-rampy či pohodlné rodinné sjezdovky: oblast Ženevského jezera vám 
zajistí místo pro individuální zážitky.

Office du Tourisme 
du Canton de Vaud 
avenue d‘ouchy 60 
– Case postale 164 
CH-1000 Lausanne 6 – Suisse
Tel.: +41 (0)21 613 26 14 
www.lake-geneva-region.ch

Oblast 
Ženevského 
jezera.

32 | Oblast Ženevského jezera
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Středisko
m n.m.  

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem   

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě   
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Alpen

Château-d’oex
1001 m n. m.

www.chateau-doex.ch
Tel. +41 (0)26 924 25 25 1001–1650 8 30 1 9 9 28 41 4

Rougemont
1000 m n. m.

www.rougemont.ch
Tel. +41 (0)26 925 11 66 992–2284 20 86 – 37.5 39 83 42 –

Les Diablerets
1155 m n. m.

www.diablerets.ch
Tel. +41 (0)24 492 00 10 1200–3000 36 100 1 25 25 45 20 7.2

Glacier des Diablerets
1546 m n. m.

www.glacier3000.ch
Tel. +41 (0)24 492 09 23 1350–3000 10 25 1 6 6 20 6 –

Leysin
1263 m n. m.

www.leysin.ch
Tel. +41 (0)24 493 33 00 1300–2205 30 100 1 7 7 45 30 –

Les Mosses
1450 m n. m.

www.lesmosses.ch
Tel. +41 (0)24 491 14 66 1445–1850 30 100 1 42 42 6 32 –

Villars-Gryon
1235 m n. m.

www.villarsgryon.ch
Tel. +41 (0)24 495 32 32 1300–3000 36 100 2 50 57 29 35 2.5

Jura

Sainte-Croix / Les Rasses
1200 m n. m.

www.sainte-croix.ch
Tel. +41 (0)24 455 41 42 1100–1600 9 20 – 100 100 8 40 –

St-Cergue
1044 m n. m.

www.st-cergue-tourisme.ch
Tel. +41 (0)22 360 13 14 1044–1677 16 21 – 40 25 9 34 0.7

Vallée de Joux
1010 m n. m.

www.myvalleedejoux.ch
Tel. +41 (0)21 845 17 77 1020–1485 11 42 1 142 129 20 34 2.4

Zimní střediska v Oblasti Ženevského jezera.

Oblast Ženevského jezera | 33

Oblast Ženevského 
jezera.
Vánoční trhy. 
oblast Ženevského jezera dis-
ponuje širokou kulturní na-
bídkou. Nezmeškejte: vánoční 
trhy v Montreux, Lausanne  
a Yverdon-les-Bains.

Alpy.
Děti do 9 let zdarma.
Rodiny vítány v Château-
d´oex, Villars, Les Diablerets  
a Leysin: děti do 9 let bydlí  
a lyžují zdarma. (podmínky na 
www.alpen.ch)

64084

64116
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Vrcholné setkání s dámou.
Jungfrau dominuje zimní destinaci, která vrcholí ve výšce 3000 m svahy 
plnými prašanu. Společně s horami Eiger a Mnich dohlíží na lyžařskou 
oblast světového formátu. K její proslulosti přispěla dechberoucí želez-
nice na Jungfraujoch – Top of Europe, legendární Interlaken jako centrum 
milovníků zimy a samozřejmě nejproslulejší sjezdovka světa: Již 80 let se 
stará sjezd Lauberhorn ve Wengenu o napětí v dramatické kulise okol-
ních hor. 

Interlaken Tourismus
CH-3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 826 53 00
www.interlaken.ch 

Jungfraubahnen/ 
Jungfrau Ski Region
CH-3800 Interlaken
Tel. +41 (0)33 828 72 33
www.jungfrau.ch

Interlaken +
Jungfraubahnen.

34 | Jungfrau Region. Interlaken
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Středisko
m n.m.  

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdov-
ky  
km  
celkem   

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě   
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Grindelwald
1049 m n. m.

www.grindelwald.ch
Tel. +41 (0)33 854 12 12 1049–2500 27 160 1 11 11.5 82.7 20 69

Interlaken
568 m n. m.

www.interlaken.ch
Tel. +41 (0)33 826 53 00 1050–2970 2 – 2 6 – 100 21 –

Lauterbrunnen
796 m n. m.

www.mylauterbrunnen.com
Tel. +41 (0)33 856 85 68 796–2970 4 – – 12 12 4 – 9

Mürren
1650 m n. m.

www.mymuerren.ch
Tel. +41 (0)33 856 86 86 1650–2971 13 54 1

–
– 13.5 – 6

Wengen
1274 m n. m.

www.mywengen.ch
Tel. +41 (0)33 856 85 85 1274–2320 19 110 – – – 23.3 – 26.5

Wilderswil
600 m n. m.

www.wilderswil.ch
Tel. +41 (0)33 822 84 55 600–900 2 2 – – – 40 – 4

Jungfrau Region. 
Zima, co tě rozpálí.
Zimní spánek? Neexistuje! 
Hudba při akci Starnacht, nej-
lepší sjezdaři na Lauberhornu 
a hvězdy na Snowpenair: V re-
gionu Jungfrau to v zimě žije!

Kleine Scheidegg.
Dvě zcela nové 6místné se-
dačkové lanovky v okolí Kleine 
Scheideggu a po celé délce 
zasněžovaný sjezd do údolí až 
do Grindelwaldu. To je mimo-
řádný lyžařský zážitek!

Jungfraujoch.
Top of Europe.
Zažijte nezapomenutelnou cestu 
na Jungfraujoch – na nejvýše 
položenou železniční stanici 
v Evropě. Jedinečná železniční 
stavba, ledovcová jeskyně a svět 
ledovce vás zvou k návštěvě.

Jungfrau Region. Interlaken | 35
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Engelberg.

Engelberg-Titlis, zimní ráj.
V největší zimní destinaci středního Švýcarska vás uchvátí vrcholky hor 
tyčící se až do nebe, nepřeberná nabídka zimních sportů i nezapome-
nutelné kulinářské zážitky. o nebeský spánek se zas postará kterékoli 
z ubytovacích zařízení. V Engelbergu naleznete veškeré typy ubytování - 
od přírodního až po exkluzivní. Pokud zatoužíte po městě, můžete se vy-
dat do malebného Lucernu, který je odtud vzdálen pouhou hodinu cesty 
a nabízí i bohatý kulturní program.

36 | Engelberg

Engelberg-Titlis Tourismus AG 
Tel. +41 (0)41 639 77 77 
www.engelberg.ch
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Už jste spali v iglú?
Nezáleží, zda jste milovníkem 
sportu, kultury nebo večírků, 
v Engelbergu naleznete vše. 
Třeba i ubytování v romantic-
kém iglú. 

Sjezdovky 
nepotřebujete.
Čistého horského vzduchu si 
můžete užít i na jedné z četných 
zimních pěších tras (49 km), 
běžkařských (44 km) či sáňkař-
ských drah (7 km). Titliský ledo-
vec a vysokohorská poloha do 
3020 m n. m. zaručují výborné 
sněhové podmínky až do jara.

Zpomalte… 
... a v klidu si vychutnejte od-
počinek na jedné z mnoha 
slunných teras lyžařského 
střediska a neskutečný výhled, 
který k tomu získáte navíc. 

Sníh a hory, 
kam oko dohlédne.
Nahoru se dostanete jed-
nou z našich 25 lanovek. Jis-
tota sněhu u nás zaručuje ni-
čím nerušené potěšení ze zim-
ních sportů pro malé i velké. 
82 km sjezdovek nabízí něco 
pro každého.

41086
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Curych.

38 | Curych

Curych.
Curych, největší město Švýcarska, uspokojí svou nabídkou každého. Vá-
noční atmosféru si vychutnáte na největším vánočním trhu v budově hlav-
ního nádraží nebo v uličkách starého města. Za skvělými nákupy a ve-
černí zábavou můžete vyrazit do Curych West. Kulturní zážitky vám do-
přejí galerie. Milovníci vína by neměli vynechat výstavu Expovina, která 
se koná na lodích na jezeře v listopadu. Přímý let z Prahy trvá jen necelou 
hodinu a denně je pět přímých spojení a k tomu i přímý noční vlak a ně-
kolik autobusových linek.

Zurich Tourism
Im hauptbahnhof CH-8021 Zürich
Tel. +41 44 215 40 45
www.zuerich.com
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Novoroční párty.
a kdo chce zažít nezapome-
nutelný přelom roku, prodlouží 
si pobyt v Curychu o pár dní: 
Na největší novoroční party ve 
Švýcarsku, silvestrovském
kouzlení curyšských hoteliérů, 
přivítají hosté a domácí nový
rok velkolepým ohňostrojem.

Uetliberg.
Domácí hora Curyšanů. Sem 
se vydávají na sobotní či ne-
dělní výlet v létě i v zimě, na 
běžkách, pěšky i na kole. Té-
měř až na vrchol dojedete vla-
kem přímo z centra, dál můžete 
pokračovat pěšky po hřebeni. 
Z rozhledny na vrcholu se skýtá 
jedinečný výhled na město.

Adventní Curych.
Navštivte Curych v adventním 
čase. Celé město je ponořeno 
do příjemného osvětlení, voní 
po skořici a svařeném víně, přes 
Limmat se linou tóny adventních 
koncertů. Místní i návštěvníci 
si chodí pro inspiraci na dárky 
na tradiční vánoční trhy a do 
curyšských obchodů.

Retrospektivní
výstava Pabla Picassa.
od 15. října 2010 do 30. ledna 
2011 se Curych stane vrcholem 
evropského uměleckého světa:
Kunsthaus Zürich (Muzeum 
umění) oživí první muzejní výs-
tavu Pabla Picassa.
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Švýcarský dopravní systém.
objevte Švýcarsko na cestě vlakem, autobusem a lodí. Využijte pro cestu 
do místa vaší zimní dovolené výhodné jízdenky Swiss Transfer Ticket 
nebo Swiss Card. K dispozici je vám také Swiss Pass, který zahrnuje ne-
omezené cestování vlakem, autobusem a lodí, je vstupenkou do 400 mu-
zeí a opravňuje vás ke slevě 50 % na většině horských železnic a lano-
vek. Vyzkoušejte panoramatické trasy: Ledovcový expres, Bernina Ex-
press, Golden Pass Line, Wilhelm Tell Express, Palm Express, Pre-alpine 
Express, RegioExpress Lötschberger.www.sbb.ch

Švýcarský 
dopravní systém.

40 | Švýcarský dopravní systém
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Děti cestují zdarma. 
Cestujte výhodně s celou ro-
dinou! Děti do 16 let v dopro-
vodu jednoho rodiče se Swiss 
Passem nebo jinou jízdenkou 
Švýcarského dopravního sys-
tému cestují zcela zdarma. 
Řekněte si o svou Family Card.

Jízdní řády online.
K jízdním řádům Švýcarského 
dopravního systému máte 
přístup kdykoli a kdekoli na 
www.rail.ch. Vše můžete tedy 
naplánovat z pohodlí domova. 
Jízdní řády můžete mít také 
přímo ve vašem mobilním 
telefonu.

Swiss Transfer  
Ticket.
Swiss Transfer Ticket umož-
ňuje cestu od momentu va-
šeho vstupu do Švýcarska 
(ať už na letišti nebo hranič-
ním nádraží) až do místa va-
šeho pobytu a zpět. To vše za 
výhodnou cenu 130 CHF (2. 
třída).

Cestujte rychle 
a komfortně.
Využijte například výhody 
Lötschberského tunelu – z Cu-
rychu dojedete do Vispu za 
pouhé dvě hodiny. Tam už na 
vás čekají navazující vlaky a au-
tobusy do lyžařských středisek 
včetně Zermattu a Saas-Fee. 

Švýcarský dopravní systém | 41



Rhétská dráha.

Zimní zážitek – Bernina Express.
Trať albula a Bernina Rhétské dráhy je považována za nejkrásnější želez-
niční trať na světě. Spojuje chladný sever se slunečným jihem Evropy. Mi-
mořádným zážitkem je panoramatická trasa Bernina Expressem podél le-
dovců a nejvyšších hor Graubündenu dolů na jih k palmám v Tiranu. 
Tento vlak zvládá 55 tunelů, 196 mostů a stoupání až do 70 promile. od 
léta 2008 patří trať z Thusis do Tirana ke světovému dědictví uNESCo.

42 | Rhétská dráha

Rhätische Bahn 
/ Bernina Express
Bahnhofstrasse 25
CH-7002 Chur
www.rhb.ch
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Glacier Express – 
nejpomalejší rychlík 
světa.
Ze Sv. Mořice do Zermattu, 
z Piz Bernina k Matterhornu. 
Glacier Express je legenda. 
Jízda panoramatickým vla-
kem přes švýcarské alpy – 
to je zážitek nejvyšší úrovně. 

Wellness  
začíná ve vlaku. 
Vlakem jedete pohodlně do 
Scuolu. ať pod širým nebem či 
v římsko-irských lázních – je to 
úžasný zážitek!

Rhétská dráha za 
jeden frank.
Lyžaři a snowbordisté jsou 
u nás mimořádně hýčkáni. Po-
kud si u nás zakoupí skipas, 
dostanou jízdenku na vlak za 
pouhý jeden frank.

Sáňkařská dráha 
Preda–Bergün.
Vlak se vyškrábe přes via-
dukty a smyčkami tunelů do 
Predy. odtud vede sáňkařská 
dráha do Bergünu, která je až 
do půlnoci osvětlená. 
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ČAS, KTERÝ ZŮSTANE.

Srdečně vítejte 
v prázdninovém Světě SunStar

8 prvotřídních hotelů komfort, vnitřní bazén a  pára, kompletní infrastruktura nejlepší 

místa známé švýcarské prázdninové destinace, klidná ale centrální poloha mnoho dalších do-

plňkových služeb za férovou cenu pestrý zážitkový program, minibar zdarma, atraktivní 

ceny jídel a nápojů, žádné příplatky za jednolůžkové pokoje odpočinout si a užívat si u nás se 

cítíte jako doma, užíváte si pohostinství, většina hotelů s wellness a fitness zařízením sWissness tra-

diční, jisté, čisté, efektivní, spolehlivé kvalita zavazuje výborný poměr cena-výkon, nekuřácké 

hotely, přátelská obsluha, dlouhodobá strategie, klimaticky neutrální pobyty 

www.sunstar.ch

zimní pobyty v hotelech sunstar rezervujte v čr u ck fischer, ck skipas a ck čedok.
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PŘEDSTAVTE SI, JAKÁ MŮŽE BÝT VAŠE ZIMNÍ DOVO-
LENÁ: HORSKÁ CHATA, VÁŠ KRB, VENKU SNĚŽÍ …
Odpočiňte si po dni plném zábavy na sjezdovce. Máte chuť na fondue, na skleničku vína? 
Vše co si jen dokážete představit – ve vlastním rekreačním domě jste svým vlastním pánem, 
zcela nerušeni. A současně se budete cítit jako doma. Prožijte nezapomenutelnou zimní 
dovolenou v některém z našich 3.000 rekreačních domů, horských chat nebo apartmánů ve 
Švýcarsku. Zarezervujte si Váš vysněný rekreační dům na www.interhome.cz nebo kontaktujte 
naše cestovní poradce na tel. +420 222 323 323.

Interhome s.r.o. | Zirkon Offi ce Center 
Sokolovská 84-86 | CZ-18600 Praha 8 
Tel. +420 222 323 323 | Fax +420 234 322 709 
info@interhome.cz | www.interhome.cz 
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 SWISS. Švýcarská kvalita 
 v každém směru.
  –

ZIMA, SWISS MADE. SWISS.COM

V zimní sezóně 2009/2010 nabízí švýcarský národní dopravce SWISS několik přímých 
letů z Prahy do Švýcarska denně, a to do Basileje (1 x denně), Curychu (3 x denně) a do 
Ženevy (1 x denně). Ze všech letišť je pohodlné spojení do hlavních lyžařských středisek, 
která se tak pro české lyžaře stávají časově i cenově dostupná. Ceny zpátečních letenek 
jsou již od 2200 Kč vč. všech poplatků a přeprava lyžařské a snowboardové výstroje 
(do 15 kg) je na všech letech společnosti SWISS tradičně zdarma, a to nad rámec váho-
vého limitu 20 kg pro zavazadla k odbavení. Do Švýcarska je pohodlné spojení i z Vídně, 
odkud SWISS provozuje 4 lety do Curychu denně. Rezervace letenek, letový řád a pro-
duktové informace v češtině online na SWISS.COM anebo telefonicky na 234 008 229.
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V zimní sezóně 2010/2011 nabízí švýcarský národní dopravce SWISS několik přímých letů 
z Prahy do Švýcarska denně, a to do Basileje (5 x týdně), Curychu (3 x denně) a do Ženevy 
(1 x denně). Ze všech letišť je pohodlné spojení do hlavních lyžařských středisek, která se 
tak pro české lyžaře stávají časově i cenově dostupná. Ceny zpátečních letenek jsou již od 
2200 Kč vč. všech poplatků a přeprava lyžařské a snowboardové výstroje (do 15 kg) je na 
všech letech společnosti SWISS tradičně zdarma, a to nad rámec váhového limitu 20 kg 
pro zavazadla k odbavení. Do Švýcarska je pohodlné spojení také z Vídně, odkud SWISS 
společně se svým partnerem Austrian Airlines provozují 8 přímých letů do Curychu denně. 
Rezervace letenek, letový řád a produktové informace v češtině naleznete online na SWISS.
COM anebo telefonicky na 234 008 229.



Se Swiss Passem budete cestovat za velmi atraktivní ceny neomezeně a příjemně vlaky, poštovními 
autobusy a loděmi po celém Švýcarsku. Swiss Pass může být vystaven s platností 4, 8, 15 a 22 dnů 
nebo jeden měsíc. Zahrnuje vedle panoramatických tras také veřejnou dopravu ve 38 městech,  
50% slevu na mnoho horských drah a lanovek a volný vstup do cca 450 muzeí v celém Švýcarsku.  
Děti do 16 let mohou cestovat v doprovodu rodičů zdarma, slevy se poskytují také pro více osob 
cestujících společně a pro mladistvé do 26 let.

Další informace na:  www.cedok.cz a zeleznice@cedok.cz
www.skipas.cz a skipas@skipas.cz
www.tempo-tours.cz a hory@tempo-tours.cz

Užijte si Švýcarsko se Swiss Passem.


