
Klub skalničkářů Praha ve spolupráci s cestovní kanceláří Víkend zve na tematický zájezd 

Švýcarské Alpy - Wallis, Matterhorn, Aletsch 
 

 
 

Zájezd obsahuje 4 celodenní nádherné túry: v Bernských Alpách u ledovce Aletschgletscher, 
v Glarnských Alpách ve skupině Churfirsten, ve Walliských Alpách z horského střediska Grächen a 
samozřejmě také na úpatí Matterhornu a Monte Rosy z horského střediska Zermatt. Túry jsou středně 
obtížné, ke každé je lehčí i těžší varianta, takže zájezd je vhodný pro turisty jakékoliv zdatnosti. 

Ubytování je zajištěno v hotelu ve švýcarském městečku Täsch. V ceně je 3x snídaně. Večeře 
k dokoupení 3x za 1200 Kč (polévka či salát, na výběr 3 hlavní jídla, z toho jedno s masem, dezert). 

 

Program zájezdu: 
1.den: Sraz k odjezdu v Praze, stanice metra Nové Butovice ve 21 hod., jízda přes noc  

2.den: Túra v Lepontských Alpách: výchozím bodem Oberalppass (2033), k prameni Rýna, jezírko Lai da 
Tuma, pak po úbočí Nurschalasu na vrchol Pazolastock (2740) s nádherným kruhovým rozhledem. Sestup 
okruhem zpět na Oberalppass. Dojezd na ubytování v Täsch.  

3.den: Túra z Grächen. Lanovkou na Hannigalp (2121), podél hřebenu výstup na vyhlídkový Wannehorn 
(2669), případně až do sedla pod Seetaalhorn (2975) Návrat zpět do Grächen (možno lanovkou z Hannigalpu). 
Lanovky obousměrně cca 26 CHF, při pěším sestupu a využití lanovky jen nahoru 13 CHF. Zdatní mohou po 
vysokohorské trase až do Saas Fee, kam ostatní dojedou později busem. Návrat na ubytování  

4.den: Místní dopravou (obousměrně 20 CHF) do Zermattu (1620). Zubačkou na Gornegrat (3089), vyhlídka 
(3130) na Monte Rosu (4634), ledovce Grenzgletscher a Gornergletscher. Nezapomenutelný sestup podél 
ledovce a horských jezírek do Zermattu, méně zdatní sestup jen na Rifflberg (2532) či Riffelalp (2222) odtud 
zpět zubačkou. Zubačka (ceny z roku 2021): jednosměrně 63 CHF, obousměrně 126 CHF, popř. nahoru za 63 
a sestup plus zubačkou z Riffelbergu 40 CHF nebo z Riffelalpu 28 CHF, nad 10 účastníků sleva 30% z 
uvedených cen. Po celou dobu sestupu úžasné výhledy na dominující Matterhorn (4478). Návrat na ubytování   

5.den: Snídaně, odjezd. Túra v Bernských Alpách u největšího alpského ledovce Aletschgletscher. Lanovkou z 
Betten pod Bettmerhorn (2643), výstup na vrchol (2872). Hřebenová túra na dominující Eggishorn (2926), 
výhled na celou délku ledovce. Méně zdatní sestoupí od Bettmerhornu panoramatickou cestou Gletscherweg k 
ledovci a přes hřeben Tälligrat zpět nad údolí Rhony a na Bettmeralp (1950). Návrat lanovkou (celkem 50 CHF). 
Jízda domů přes noc  

6.den: Návrat do Prahy v ranních hodinách 

 

út 29.8. - ne 3.9.2023   jízdné busem, 3x hotel vč. pobyt. taxy, 3x snídaně,  průvodce             11 800,-Kč 
 

Informace a přihlášky: Alena Vnoučková, tel. 775 209 180 
 
Na zájezd se vztahují všeobecné smluvní podmínky CK Víkend - viz www.ck-vikend.cz, O zájezdech, Organizační podmínky. První 
a poslední programový den povinná 9hod. bezpečnostní pauza pro řidiče. Záloha 5000 Kč/os. CK rezervuje pro skupinu počet míst 
na přání dle dohody a ostatní nabídne též individuálním klientům CK. Možnost zprostředkování připojištění vč. covid-19 - pojištění 
Uniqa dle aktuálního tarifu, nyní K7S15P pojistné cca 450 Kč. 


