
Za vůní Švýcarska 
 

 

1. den - Odjezd od školy ve večerních hodinách. 

 

 

2. den – Návštěva Lucernu, hlavního města stejnojmenného kantonu. Zde si prohlédneme starobylý 

kapličkový most, barokní Jezuitský kostel a zachovalé hradby Mussegmauer s devíti věžemi. V 

historickém jádru města se podíváme na Obilný trh s radnicí, nemineme ani nábřeží s cechovními 

domy a nábřežní promenádu. Nevynecháme ani nejznámější symbol Lucernu, Lví památník, 

pískovcovou plastiku připomínající hrdinskou smrt vojáků švýcarské gardy. V druhé části dne 

přesun do městečka Stans a vyjížďka na horu Stanserhorn historickou zubačkou a lanovkou, kde 

můžeme z panoramatických vyhlídek obdivovat krásu Bernkých Alp a jejich jezer. Večer ubytování 

v oblasti Bernských Alp. 

  

 

3. den – Čeká nás průchod kaňonem řeky Aary – Aareschlucht, jedné z nejdelších řek v zemi. 

Zastavíme se v městečku Meiringen, místě předpokládaného úmrtí literárního hrdiny Sherlocka 

Holmese, který zde má i svou sochu. Speciálním vláčkem se následně dostaneme až k vodopádům 

Reichenbach s výhledem na typickou švýcarskou krajinu s lesy a pastvinami prozvoněnými 

kravskými zvonci. Se Švýcarskými Alpami se rozloučíme průjezdem kolem jezera 

Vierwaldstättersee s nádhernými výhledy na masiv Pilatus. V závěru dne navštívíme sýrárnu 

Appenzeller s ukázkou zrání a výroby a možností levného nákupu tohoto aromatického sýra. 

 

4. den – Návrat ke škole v ranních hodinách. 

 

Doprava  - během zájezdu bude k dispozici zahraniční autobus s klimatizací, DVD a WC. 

 

Ubytování a stravování je zajištěno v penzionu se snídaní (1 noc).  

 

Pojištění školního zájezdu 

Všichni účastníci školního zájezdu mají v ceně zajištěno pojištění léčebných výloh do zahraničí. 

CK2 je cestovní kanceláří, nikoli agenturou. CK2 je tedy řádně pojištěna proti úpadku a Vámi 

svěřené finance jsou 100% chráněny. Volitelně je nabízeno pojištění proti stornopoplatkům.  

 

Cena 

Děti ZŠ, studenti SŠ 3890 Kč. 

 

Cena zahrnuje 

Dopravu autobusem 

Ubytování v penzionu  se snídaní (1 noc)  

Pojištění léčebných výloh v zahraničí 

Zákonné pojištění CK a služby průvodce 

 

Cena nezahrnuje 

vstupy 40–50 CHF.  

  


