[ŠVÝCARSKO]

ZERMATT
Vzdálenost z Prahy/Brna: 910 / 1.090 km
Stejně jako je na světě jen jeden Budvar a jedna Plzeň, tak existuje i jen
jeden Zermatt. Do 14. července 1865, kdy Angličan Edward Whymper
zdolal jako první na světě vrchol Matterhornu, byl Zermatt neznámou
a zapadlou osadou na konci bezejmenného údolí. Teprve od té doby
sem začali proudit turisté, až uplynulo bezmála 140 let. Luxusní hotely,
restaurace a butiky plné značkového zboží a davy turistů ze všech
kontinentů, diskotéky, bary a čilý noční život až do pozdních ranních
hodin. Takový je Zermatt dnes. Jedno z nejnavštěvovanějších a nejvyhledávanějších míst na světě, které však i díky tomu, že je zcela
uzavřeno pro automobilový provoz, nadále vyzařuje nostalgickou
atmosféru z konce 19. století.
Nejproslulejší dominantu městečka – Matterhorn zdolávají každoročně
stovky horolezců. Kolem něj vedou desítky vysokohorských tras
s úchvatnými scenériemi. Víc jak 30 čtyřtisícovek včetně nejvyšší hory
Švýcarska v horském masívu Monte Rosy, bělostné ledovce, které
umožňují lyžování i v parném létě, sytě zelené horské stráně provrtané
jak pověstný švýcarský sýr stovkami nor horských svišťů, svěží
modřínové lesy a červené vláčky z pohlednic šplhající k nebetyčným
výšinám. Zkrátka je to oblast jako stvořená pro načerpání nové energie,
ať už si pro svůj pobyt zvolíte pompézní Zermatt nebo nedalekou
poklidnou Täsch.

Doporučené turistické cíle
• okolo 400 km pěších stezek
• vysokohorská turistika (okolo 38 čtyřtisícovek)
• lanovkou či zubačkou na čtyři vrcholy s úchvatným výhledem (Klein
Matterhorn, Schwarzsee, Rothorn a Gornergrat)
• letní lyžování na ledovci
• Klein Matterhorn (nejvyšší stanice lanovky v Evropě, 3.820 m) s
ledovcovým palácem
• canyoning – skalní soutěsky (Gondo a Massa)
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APARTHOTEL*** MONTE ROSA
Místa pobytu: Täsch (1.450 m) - městečko vzdálené 5km od Zermattu je
posledním místem s autoprovozem, dál do Zermattu je možné se dostat jen
vlakem (jezdí každých 20 minut), taxíkem nebo pěšky. Jeho poklidná atmosféra
je v ostrém kontrastu s mondénním a rušným Zermattem.
Ubytování: Monte Rosa leží na okraji obce, cca 200 m od vlakové zastávky
do´Zermattu, V komplexu recepce, restaurace, krytý bazén (14 x 6 m), fitnes,
stolní tenis, sauna, za poplatek solárium. Ve veřejných prostorách k dispozici
internetové připojení. Apartmány jsou kategorie *, **, *** a rozdíl spočívá ve
vybavenosti, kat.* jsou velmi udržované apartmány se starým nábytkem (ST-2
není k dispozici), kat.** jsou částečně renovované, kat.*** kompletně renovované v posledních letech. Všechny
apartmány mají kompletně vybavenou kuchyni se sporákem a lednicí, Sat-TV a telefon.
2
ST-2 (cca 30 m ), 1pokojové studio s manželskou postelí a kuchyňským koutem, sprcha/WC oddělené.
2
APT-2 až 3 (cca 50 m ), 2pokojový apartmán, ložnice se dvěma lůžky, obývací místnost s rozkládacím dvoulůžkem
s francouzskou matrací, kuchyňský a jídelní kout, soc. zařízení se sprchou nebo vanou, WC oddělené, balkón.
2
APT-4 až 5 (cca 70 m ), jako APT-2 až 3, navíc druhá ložnice se dvěma lůžky.
Stravování: vlastní s možností vaření ve vybavené kuchyňce nebo možnost dokoupení snídaní nebo polopenze,
snídaně formou bufetu, večeře 4 chody, 1x za týden raclette
Parkování: 1 garáž/apartmán v ceně, další kryté parkování za poplatek, venkovní zdarma.
Pobyty 7 nocí (zkrácené pobyty na dotaz)
Cena v Kč/os.

Sezóna
26.04.-28.06.
28.06.-30.08.
30.08.-12.10.

APT-5*
4 os.
4 520
5 710
4 520

APT-5**
5 os.
4 os.
3 830
4 790
4 990
6 250
3 830
4 790

APT-5***
5 os.
4 os.
4 280
5 350
5 620
6 990
4 280
5 350

APT-6***
6 os.
5 os.
3 660
4 390
4 770
5 720
3 660
4 390

APT-3*
3 os.
2 os.
4 990
7 530
6 150
9 220
4 990
7 530

APT-3**
3 os.
2 os.
5 350
7 990
6 610
9 910
5 350
7 990

APT-3***
3 os.
2 os.
5 880
8 820
8 200
12 300
5 880
8 820

ST-2**
2 os.
7 150
9 840
7 150

5 os.
3 620
4 570
3 620

Sezóna
26.04.-28.06.
28.06.-30.08.
30.08.-12.10.

ST-2***
2 os.
7 850
9 660
7 850

V ceně:
• Ubytování včetně energií na zvolený počet nocí
• Ložní prádlo a ručníky
• Závěrečný úklid
• Krytá garáž pro 1 auto na apartmán
• Bazén, sauna, fitnes, stolní tenis
• Dětská postýlka (na vyžádání)
• Internetové připojení ve veřejných prostorách recepce
• DPH
Platba na místě (povinná):
• Turistická taxa: dospělí 2,10 CHF/noc,
děti a mládež 6-16 let 1,05 CHF/noc, děti do 6 let zdarma
Služby za příplatek:
• Cestovní pojištění
Další služby (platba na místě):
• Tenis: cca 10 CHF/hod.
• Snídaně: 12 CHF/dospělí, 8 CHF/děti 6-12 let
• Večeře: 25 CHF/dospělí, 18 CHF/děti 6-12 let
• Solárium: 5CHF/10 min
• Garáž pro další auto: 8 CHF/den
• Domácí mazlíček: 8 CHF/den
Slevy:
• Motivační slevy a Poukázky
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