
 

 

 

 

    

TURISTIKATURISTIKATURISTIKATURISTIKA    VVVV    OKOLÍOKOLÍOKOLÍOKOLÍ        

ŽENEVSKÉHOŽENEVSKÉHOŽENEVSKÉHOŽENEVSKÉHO    JEZERAJEZERAJEZERAJEZERA    
SOSaD připravil ve spolupráci se zaměstnavatelem pro zaměstnance SŽDC, ČD a 

ČD Cargo, sportovně relaxačně poznávací akci 
 do Švýcarska v termínu 07. – 11. 05. 2015 

    

    

Cena po dotaci FKSP a SF: 3000,- Kč 

Cena zahrnuje: ubytování v horském středisku Leysin2 - lůžkové pokoje, vstupy dle programu, stravování 
- polopenze, dopravu 

Cena nezahrnuje: cestovní pojištění 

 

Doprava: autobusem 

Odjezdy: Děčín (vl.nádr.) 18:00 hod., Ústí nad Labem (aut.zast. u myší díry) 18:25 hod., Sokolov 
(autobus. nádr.) 20:25 hod., Cheb (vl.nádr.) 20:55 hod. 

* časy odjezdů se mohou  změnit v den odjezdu  v případě nepředvídatelných vlivů, které nemůžeme ovlivnit (dopravní situace, nepříznivé počasí, porucha autobusu, nevolnost účastníků 
atd.)  

    

 

 

Přihlášky přijímá sekretariát SOSaD Praha na tel. 9722 419722 419722 419722 41    366 Po 366 Po 366 Po 366 Po ––––    Pá od 8:30Pá od 8:30Pá od 8:30Pá od 8:30    ––––    12121212:00 hod:00 hod:00 hod:00 hod. 
Platba zájezdu bude probíhat bezhotovostně převodem na účet SOSaD 43-2207550287/0100, 
Platbu nutné provést do 7 dní od přihlášení.  

 

Přihlášky se přijímají od 27272727....    4444. 201. 201. 201. 2015555    od od od od 8:38:38:38:30 hod0 hod0 hod0 hod. 

 

 



 

Propozice akcePropozice akcePropozice akcePropozice akce::::    
    
Program turistické akce:Program turistické akce:Program turistické akce:Program turistické akce:    
1.den 1.den 1.den 1.den – odjezd z Děčína v odpoledních hodinách, transfer přes SRN do Švýcarska 
 
2. den 2. den 2. den 2. den – ráno příjezd do oblasti Ženevského jezera, do města Lausanne Lausanne Lausanne Lausanne – prohlídka 
historického centra města s katedrálou, přejezd do malebné přístavní čtvrti Ouchy Ouchy Ouchy Ouchy odkud se 
vydáte na lodní výlet po jezeře do města VeveyVeveyVeveyVevey, z lodi nádherné pohledy na proslulou 
vinařskou oblast LavauLavauLavauLavaux s terasovými vinicemi patřícími mezi světové dědictví UNESCO. 
Při příjezdu do Vevey Vevey Vevey Vevey se postupně přibližuje vrchol Rochers de Naye a zasněžený hřeben 
Dents du Midi. Po výstupu z lodě odjezd do Aigle Aigle Aigle Aigle odkud se vlakem vydáte do horského 
střediska Les Diablerets Les Diablerets Les Diablerets Les Diablerets (1260 m n.m.) pod stejnojmenným masivem. Vlak jede zpětnými 
tunely a přes vysoké viadukty s krásnými výhledy. Po procházce horským střediskem odjezd 
do střediska Leysin Leysin Leysin Leysin na ubytování. 
 
3.den 3.den 3.den 3.den – celodenní výlet podél břehů Ženevského jezera až do ŽenevyŽenevyŽenevyŽenevy, cestou zastávka u 
zámečku Chateau de RolleChateau de RolleChateau de RolleChateau de Rolle, který je přímo u břehů jezera a poté zastávka v malebném 
městečku NyoNyoNyoNyon s historickým centrem a zámkem. Příjezd do Ženevy pod horu Mont Saléve, 
prohlídka města, sídla Organizace spojených národů, katedrála Sv. Petra, radnice – možnost 
fakultativně vyjížďky lodí po Ženevském jezeře kolem nejvyššího vodotrysku na světě Jet 
d´eau. V podvečer návrat podél Ženevského jezera do hotelu. 
 
4.den 4.den 4.den 4.den – po snídani, jízda železnicí z horského střediska Leysin do Aigle, v závěru se otevře 
nádherný letecký pohled na hrad AigleAigleAigleAigle. Vycházka k hradu Aigle obklopenému vinicemi. 
Odjezd do luxusního střediska MontreuMontreuMontreuMontreux u Ženevského jezera.  
 
5. den 5. den 5. den 5. den – návrat do Děčína 

 

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu programu turistické akce    

 

 

                  


