
 

 

 ŠVAJČIARSKO (24 - 29. JÚN 2020)  

 

Rušné medzinárodné letoviská, známe a slávne mestá, majestátne alpské masívy, prekrásne prírodné scenérie 

– toto všetko Vám ponúkame v nasledovnom programe: 

 

1. DEŇ 

ST 24.06. 

Odchod zo ZÁHORSKEJ BYSTRICE (Námestie rodiny 1, pred Spoločenským domom) a 

z BRATISLAVY (zastávka autobusu „Most SNP“ oproti hotelu Park Inn, smer do Karlovej Vsi) 

v ranných hodinách (čas spresníme dodatočne). Jazda cez Rakúsko a Nemecko s krátkymi 

hygienickými zastávkami. Ubytovanie v hoteli IBIS Bregenz alebo pod. Nocľah. 

2. DEŇ 

ŠT 25.06. 

Raňajky. Odchod k Rýnskemu vodopádu (najmohutnejší vodopád Európy) neďaleko 

Schaffhausenu. Pokračovanie do ZŰRICHU. Prehliadka mesta (nábrežie Zűrišského jazera 

a rieky Limat, Münster, Frauenkirche, Bahnhof-strasse,...).  Odchod  do  BAZILEJA – 

prehliadka  mesta (Münster, Radnica, Tinguelyho fontána,...). Ubytovanie v hoteli B&B 

Mulhouse Centre alebo pod. Nocľah. 

3. DEŇ 

PI 26.06. 

Raňajky. Odchod do hlavného mesta BERN. Návšteva centra mesta (Arkády, Parlament - 

zvonka, Münster, Medvedia priekopa, ...). Odchod do LAUSANNE – prehliadka 

Olympijského múzea. Odchod do ŽENEVY. Zastávka pri budovách OSN a prehliadka centra 

mesta (Katedrála sv. Petra, nábrežie Ženevského jazera, ...). Ubytovanie v hoteli B&B 

Annemase alebo pod. Nocľah. 

4. DEŇ 

SO 27.06. 

Raňajky.  Odchod do CHAMONIX. Výstup lanovkou pod Mont Blanc (Aiguille du Midi – 

3842 m. n. m.). Návšteva miest spojených s pobytom M. R. Štefánika v Chamonix a jeho 

výstupmi na M. Blanc. Nocľah v hoteli B&B Annemase alebo pod. 

5. DEŇ 

NE 28.06. 

Raňajky. Odchod do oblasti INTERLAKEN. Návšteva lokalít (Grindelwald, jazda kabínovou 

lanovkou do Lauterbrunnen,...). Odchod do LUCERNU. Prehliadka mesta (Kapellbrűcke, 

Staré mesto, Löwendenkmal,...). Jazda do BREGENZU. Ubytovanie v hoteli IBIS Bregenz 

alebo pod. Nocľah.  

6. DEŇ 

PO 29.06. 

Raňajky. Odchod domov. Jazda cez Rakúsko a Nemecko s krátkymi hygienickými 

zastávkami. Príchod na SLOVENSKO vo večerných hodinách.  

  Zmena programu (v závislosti od počasia a záujmu účastníkov, po dohode so sprievodcom) vyhradená! 

ZÁKLADNÁ CENA: 470€/os.  

MOŽNE PRÍPLATKY:  190€/os. (príplatok za ubytovanie v 1-posteľovej izbe) 



 

 12€/os./pobyt (komplexné CP UNION, 2€/os./deň) 

 cca 90€/os./pobyt (vstupy do navštívených pamätihodností) 

 cca 10-15€/os./jedlo (ďalšia strava) 

PLATOBNÉ INFORMÁCIE: CK bude prihláseným účastníkom posielať faktúry cca 2 mesiace pred 

odchodom 

 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE: 

• doprava autobusom slovenskej prepravnej spoločnosti 

• 5 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s príslušenstvom 

• 5 x bufetové raňajky 

• slovenský sprievodca počas celého pobytu 

• prehliadky pamätihodností v súlade s programom 

• poistenie CK pre prípad úpadku 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

• ďalšia strava neuvedená v programe 

• komplexné cestovné poistenie UNION 

• vstupy do navštívených pamätihodností 

• ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe 
 

UBYTOVANIE 

IBIS BREGENZ*** 

https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5210-ibis-bregenz/index.shtml#origin=ibis 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, sušič na vlasy, TV, WI-FI, klimatizácia, 
rádio, telefón  

• žehlička na požiadanie na recepcii 
 

B&B HOTEL MULHOUSE CENTRE** 

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/mulhouse-

centre?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, TV, WI-FI, klimatizácia, rádio, telefón  

• fén na vlasy a žehlička na požiadanie na recepcii 
 

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/mulhouse-centre?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext
https://www.hotel-bb.com/en/hotel/mulhouse-centre?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext


 

B&B HOTEL ANNEMASSE** 

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/annemasse-saint-cergues 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, TV, WI-FI, klimatizácia, rádio, telefón  

• fén na vlasy a žehlička na požiadanie na recepcii 
 

CK si vyhradzuje právo na zabezpečenie iných hotelov rovnakej kategórie v prípade, že v termínoch 

stanovených jednotlivými hotelmi nebude môcť skupinu potvrdiť z dôvodu meškania rozhodnutia klientov 

o realizácii cesty, event. nízkej obsadenosti, čím bude CK potrebovať ďalší čas na doobsadenie skupiny.  

 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 

 

• veľkosť skupiny cca 35 osôb 

• doprava autobusom slovenského autobusového prepravcu 

• Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do navštívených krajín víza 

• na cestu stačí platný občiansky preukaz alebo pas 

• návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním špeciálneho 
očkovania. 

 

 

Želáme Vám šťastnú cestu a veľa pekných zážitkov s našou CK! 

 
pozýva členov združenia a ostatných záujemcov 

na 6-dňový autobusový zájazd do ŠVAJČIARSKA, ktorý organizuje 
v spolupráci s cestovnou kanceláriou INTERMAP spol. s.r.o. 

 

Termín zájazdu: 24. – 26. júna 2020 

Odchod autobusu:  24. júna 2020  (cca 07.00 h – odchod upresníme) 
 Spoločenský dom Záhorská Bystrica 
 

Cena zájazdu:    470,00 €,  

https://www.hotel-bb.com/en/hotel/annemasse-saint-cergues


 

- dopravu klimatizovaným autobusom, 5x ubytovanie v 2-
posteľovýc izbách s príslušenstvom, 5x bufetové raňajky, 
sprievodcovské služby, prehliadky pamätihodností v súlade 
s programom, poistenie CK pre prípad úpadku  

účastníci výletu si hradia:  

- ďalšia strava neuvedená v programe, v prípade záujmu 
komplexne cestovné poistenie UNION, vstupy 
do navštívených pamätihodností podľa programu (cca 90€/ 

osoba), príplatok za ubytovanie v 1-posteľovej izbe 
190€/osoba 

Navštívime:  medzinárodné letoviská, majestátne alpské masívy, prekrásne 

prírodné scenérie, známe  a slávne mestá; Zürich, Bazilej, Bern, 

Lausane, Ženeva, Chamonix, Lucern,.. 

 

Predpokladaný návrat: 29. júna 2020 vo večerných hodinách 
 
Prihlásiť sa môžete na: 
info@pozitivumvnas.sk,  
telefonicky: 0907 607 255  
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INTERMAP spol. s r. o. 
Gajova 11, 811 09 Bratislava, TEL: 5263 5341, MOBIL: 0903 312 921 

E-MAIL: intermap@intermap.sk WEB: www.intermap.sk SKYPE: intermap1 
 

 ŠVAJČIARSKO (24 - 29. JÚN 2020)  
 

Rušné medzinárodné letoviská, známe a slávne mestá, majestátne alpské masívy, prekrásne 
prírodné scenérie – toto všetko Vám ponúkame v nasledovnom programe: 
 

1. DEŇ 
ST 24.06. 

Odchod zo ZÁHORSKEJ BYSTRICE (Námestie rodiny 1, pred Spoločenským domom) 
a z BRATISLAVY (zastávka autobusu „Most SNP“ oproti hotelu Park Inn, smer do 
Karlovej Vsi) v ranných hodinách (čas spresníme dodatočne). Jazda cez Rakúsko a 
Nemecko s krátkymi hygienickými zastávkami. Ubytovanie v hoteli IBIS Bregenz 
alebo pod. Nocľah. 

2. DEŇ 
ŠT 25.06. 

Raňajky. Odchod k Rýnskemu vodopádu (najmohutnejší vodopád Európy) 
neďaleko Schaffhausenu. Pokračovanie do ZŰRICHU. Prehliadka mesta (nábrežie 
Zűrišského jazera a rieky Limat, Münster, Frauenkirche, Bahnhof-strasse,...).  
Odchod  do  BAZILEJA – prehliadka  mesta (Münster, Radnica, Tinguelyho 
fontána,...). Ubytovanie v hoteli B&B Mulhouse Centre alebo pod. Nocľah. 

3. DEŇ 
PI 26.06. 

Raňajky. Odchod do hlavného mesta BERN. Návšteva centra mesta (Arkády, 
Parlament - zvonka, Münster, Medvedia priekopa, ...). Odchod do LAUSANNE – 
prehliadka Olympijského múzea. Odchod do ŽENEVY. Zastávka pri budovách OSN 
a prehliadka centra mesta (Katedrála sv. Petra, nábrežie Ženevského jazera, ...). 
Ubytovanie v hoteli B&B Annemase alebo pod. Nocľah. 

4. DEŇ 
SO 27.06. 

Raňajky.  Odchod do CHAMONIX. Výstup lanovkou pod Mont Blanc (Aiguille du 
Midi – 3842 m. n. m.). Návšteva miest spojených s pobytom M. R. Štefánika 
v Chamonix a jeho výstupmi na M. Blanc. Nocľah v hoteli B&B Annemase alebo pod. 

5. DEŇ 
NE 28.06. 

Raňajky. Odchod do oblasti INTERLAKEN. Návšteva lokalít (Grindelwald, jazda 
kabínovou lanovkou do Lauterbrunnen,...). Odchod do LUCERNU. Prehliadka 
mesta (Kapellbrűcke, Staré mesto, Löwendenkmal,...). Jazda do BREGENZU. 
Ubytovanie v hoteli IBIS Bregenz alebo pod. Nocľah.  

6. DEŇ 
PO 29.06. 

Raňajky. Odchod domov. Jazda cez Rakúsko a Nemecko s krátkymi hygienickými 
zastávkami. Príchod na SLOVENSKO vo večerných hodinách.  

  Zmena programu (v závislosti od počasia a záujmu účastníkov, po dohode so sprievodcom) vyhradená! 

ZÁKLADNÁ CENA: 470€/os.  
MOŽNE PRÍPLATKY:  190€/os. (príplatok za ubytovanie v 1-posteľovej izbe) 
 12€/os./pobyt (komplexné CP UNION, 2€/os./deň) 
 cca 90€/os./pobyt (vstupy do navštívených pamätihodností) 
 cca 10-15€/os./jedlo (ďalšia strava) 
PLATOBNÉ INFORMÁCIE: CK bude prihláseným účastníkom posielať faktúry cca 2 mesiace pred 

odchodom 
 

SLUŽBY ZAHRNUTÉ V CENE: 

• doprava autobusom slovenskej prepravnej spoločnosti 

• 5 x ubytovanie v 2-posteľových izbách s príslušenstvom 

• 5 x bufetové raňajky 

• slovenský sprievodca počas celého pobytu 

• prehliadky pamätihodností v súlade s programom 

• poistenie CK pre prípad úpadku 
 

SLUŽBY NEZAHRNUTÉ V CENE: 

• ďalšia strava neuvedená v programe 

• komplexné cestovné poistenie UNION 

• vstupy do navštívených pamätihodností 

• ďalšie služby, ktoré nie sú uvedené v programe 

mailto:intermap@intermap.sk
http://www.intermap.sk/


INTERMAP spol. s r. o. 
Gajova 11, 811 09 Bratislava, TEL: 5263 5341, MOBIL: 0903 312 921 

E-MAIL: intermap@intermap.sk WEB: www.intermap.sk SKYPE: intermap1 

 
UBYTOVANIE 

IBIS BREGENZ*** 
https://www.accorhotels.com/gb/hotel-5210-ibis-bregenz/index.shtml#origin=ibis 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, sušič na vlasy, TV, WI-FI, 
klimatizácia, rádio, telefón  

• žehlička na požiadanie na recepcii 
 
B&B HOTEL MULHOUSE CENTRE** 
https://www.hotel-bb.com/en/hotel/mulhouse-
centre?utm_source=googlemaps&utm_medium=fichehotel&utm_campaign=yext 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, TV, WI-FI, klimatizácia, rádio, 
telefón  

• fén na vlasy a žehlička na požiadanie na recepcii 
 
B&B HOTEL ANNEMASSE** 
https://www.hotel-bb.com/en/hotel/annemasse-saint-cergues 

• 2-posteľová izba, kúpeľňa so sprchou a WC, kúpeľňový set, TV, WI-FI, klimatizácia, rádio, 
telefón  

• fén na vlasy a žehlička na požiadanie na recepcii 
 
CK si vyhradzuje právo na zabezpečenie iných hotelov rovnakej kategórie v prípade, že 
v termínoch stanovených jednotlivými hotelmi nebude môcť skupinu potvrdiť z dôvodu meškania 
rozhodnutia klientov o realizácii cesty, event. nízkej obsadenosti, čím bude CK potrebovať ďalší 
čas na doobsadenie skupiny.  
 

ĎALŠIE INFORMÁCIE 
 

• veľkosť skupiny cca 35 osôb 

• doprava autobusom slovenského autobusového prepravcu 

• Slovenskí občania nepotrebujú na vstup do navštívených krajín víza 

• na cestu stačí platný občiansky preukaz alebo pas 

• návšteva lokalít, v ktorých sa budeme zdržiavať, nie je podmienená absolvovaním 
špeciálneho očkovania. 

 

 
Želáme Vám šťastnú cestu a veľa pekných zážitkov s našou CK! 
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