NA KOLE OD ŽENEVSKÉHO JEZERA K MATTERHORNU
pátek 22. – sobota 30.7.2011
S větrem v zádech mezi alpskými velikány k nejkrásnějším
místům švýcarského Wallisu na kole, ale i v pohorkách.
Dávky si přitom určíte sami - základní trasa údolím Rhôny je
pro "pohodáře", "sportovci" si mohou přidat kilometry
stoupání v nádherných bočních údolích.

PROGRAM
1.-2.den: Žďár n. S. - Chillon - Le Bouveret. Přes Německo a Rakousko k
Ženevskému jezeru. Na kole "Švýcarskou riviérou", světoznámé Montreaux,
pohádkový vodní hrad Chillon. "Země kapitána Kida", "Jungle Land" a "Paradise
Land" v Aquaparku Le Bouveret.
3.den: Le Bouveret - Martigny. Aigle; město vína se středověkým hradem, solné
doly v Bex - vzrušující cesta do nitra země, Grotte aux Fées - jeskyně se 77 m
vodopádem, starobylý klášter St. Maurice, vodopády Vernayaz.
4.den: Martigny - Sion. Na východ "Švýcarskou Kalifornií" - Martigny: římský amfi
teátr, Sion - hlavní město Wallisu; hrad Tourbillon a opevněný kostel Valere.
5.den: Sion - Visp. Vinicemi s výhledy na Alpy, slunečné město Sierre, 260 m
dlouhé podzemní jezero Sankt Leonard, největší borovicový les ve Švýcarsku.
Můžeme "vyšplhat" do centra golfu a lyžování Crans-Montany.
6.den: Visp - Zermatt - Visp. Zermatt: túra pod nejkrásnější horou Alp Matterhornem (4478 m). Gornergrat - možnost výjezdu nejvyšší evropskou železnicí
(cca 38EUR/os/cesta) do třítisícových výšek na dohled Monte Rosy (4634 m).
7.den: Visp - Oberwald - Visp. Busem k pramenům Rhôny. Na kole podél řeky
údolím Goms. Malebné vesničky s tradičními špýchary. Brig: hrad "solného krále"
Stockalpera.
8.-9.den: Visp - Aletschgletscher - Žďár nad Sázavou. Pěšky a lanovkou k
největšímu (23 km dlouhému) švýcarskému ledovci Aletschgletscher (UNESCO).
Autobusem domů.

Obtížnost: 2, nejlépe crossová kola, možno
MTB
Délka tras: 2700 km, na kole 0-350 km, pěšky
2x 10-15 km
Počasí: vzduch 18-28 °C, v horách prom ěnlivé
Odjezdy: Žďár nad Sázavou, Jihlava, Praha,
Plzeň
Cena v Kč: 9 990,V ceně je: doprava autobusem, přeprava kol, vlak Tasch - Zermatt a zpět, lanovka
Morel - Riedelalp a zpět, zvýšená polopenze (polní kuchyně), 6x ubytování v
kempech, zdravotní připojištění, průvodce, informační materiály a DPH.

