
2016  ŠVÝCARSKO – PRO ŽELEZNIČÁŘE - INTERLAKEN
 HOSTEL 5 minut chůze od nádraží Interlaken West

Hostel se nachází v nejkrásnější oblasti 
Švýcarska.  Nabízí  útulné  ubytování  s 
uvolněnou a   neformální atmosféru v 
centru  města  Interlaken.   Nachází  se 
pouhých  5  minut  chůze  od  vlakového 
nádraží  Interlaken  West,  nejlepší 
výchozí bod pro  výlety v létě i v zimě. 
Všechny  pokoje  jsou  připraveny  od 
15:00  (pokud  přijedete  dříve,  můžete 
nechat zavazadla v  hostelu).  

Ubytování s nebo bez snídaně - Pokoje s nebo bez sprchy a WC - Sprchy a toalety na každém patře - Pokoje s 2-8 lůžky (19 
pokojů / 70 lůžek) - Všechny pokoje s umyvadlem s teplou a studenou vodou - Společenská místnost, salonek a malá 
společná vybavená kuchyň - Bezplatná úschovna zavazadel - Bezplatné bezdrátové připojení  - Parkování zdarma.

Ubytování 3.1. - 24.3., 29  .3. - 12.5. 25.3. - 28.3., 13.5. - 10.9.

CENA za osobu/noc v roce 2016 11.9. - 23.12. 24.12. - 31.12.

2 lůžkový pokoj s vlastním soc. zařízením a 1590 Kč 1950 Kč

2 lůž. malý pokoj bez okna-palandy (soc. zař. společné na chodbě) 900 Kč 1200 Kč

3 lůžkový (soc. zařízení společné na chodbě) 900 Kč 1200 Kč

4 lůžkový s vlastním soc. zařízením 1250 Kč 1450 Kč

4 lůžkový (soc. zařízení společné na chodbě) 900 Kč 1200 Kč

6 lůžkový pokoj - noclehárna (soc. zařízení společné na chodbě) 800 Kč 900 Kč

Volitelný příplatek:  1 snídaně 250 Kč/os.; 1 večeře 390 Kč/os       Zajišťujeme minimálně 3 noci.

Povinné místní taxy: 2,80 CHF/osoba/noc – platba na místě.
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ŠVÝCARSKO - KOUZLO HOR
Bern – Interlaken – plavba po Thunském a Vierwaldstättském jezeře – Roche de Naye – Montreux – Lucern

PRO  ŽELEZNIČÁŘE 

Švýcarsko – „přírodní  poklad“ – „Domov hor“ nebo „briliant“ na  mapě Evropy.  To  jsou  jen  skromná 
přízviska země s fantastickým přírodním bohatstvím, která očaruje i Vás majestátností hor,  křištálovými 
jezery a nepřebernými barvami fauny i flory. Švýcarsko - klasický cíl dovolených v každé roční době. Cestování  
touto zemí je zážitek. Nejmodernější železniční sít a  jízda vlaky patří k úžasným dojmům, které si žádný 
návštěvník nesmí nechat ujít. 

Doporučený individuální program:

1. den Večerní odjezd z Prahy do Švýcarska. Noční přejezd.
2. den Prohlídka města Bern. Romantická plavba lodí po Thunském jezeře (ZDARMA na FIP) do města Interlaken, 
ležícím mezi 2 alpskými jezery s majestátní horou Jungfrau v pozadí. Ubytování (3 noci). 
3. den Vlakem Golden Pass přes Alpy, výjezd na Roche de Naye (ZDARMA na FIP). Nezapomenutelné pohledy na 
zasněžené alpské velikány a Ženevské jezero. Procházka u jezera ve městečku Montreux. 
4.den JUNGFRAUJOCH www.jungfrau.ch
5.den Plavba po Vierwaldstättském jezeře (ZDARMA na FIP) mezi dvěma kultovními švýcarskými horami Rigi a 
Pilatusem. Prohlídka Lucernu. Večerní Curych. Noční vlak. 
6. den Příjezd do Prahy.

Ubytování v hostelu se snídaní u nádraží v Interlakenu.
Jízdenky FIP :  SBB, BLS, SP + ÖBB nebo DB
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