
PO Praha hl. n. a PO Praha Libeň ve spolupráci 
s odborovými organizacemi pořádají autobusový zájezd 

 

„Alpské parky a rakousko – švýcarské 
pomezí v oblasti Montafonu“ 
v termínu 11. 6. – 15. 6. 2013 

 
1. den 

Odjezd v 6,00 z Prahy, po cestě zastávka v Neuschwansteinu, což je pohádkový zámek 
známý z Puzzle. Zde přestávka cca 4 hodiny, možnost individuální prohlídky zámku (cena 9€ 
– není v ceně). Přejezd do Rakouska na ubytování do místa pobytu. 

 
2. den 

Oblast Dolního Montafonu. Cesta k Lüner See, odkud je nádherný dech tající pohled na 
alpské masivy rozprostírající se na rakousko-švýcarském pomezí. Nenáročná túra kolem 
jezera. Přejezd do Bartholomäbergu – sluneční terasy Montafonu, prohlídka barokního kostela 
s vyřezávaným oltářem z roku 1525. Výlet na Sennigrat s pohledy do údolí 

 



3. den 
Pobyt v Partenenu, procházka po hrázi Vermuntské nádrže. Svoji kondici je možno vyzkoušet 
na nejdelším schodišti v Evropě (4000 schodů). Cesta po horské silnici k jezeru Silvretta 
s přestávkou. Po té návštěva Ischglu, nejhonosnějšího rakouského střediska a významného 
centra zimních sportů. Výlet na Idjoch s nádhernými výhledy na alpské velikány na obou 
stranách hranice. 

 
4. den 

Jezero Staubeken, odtud výlet na Grüneck k vyhlídce na Verwallský masiv s obzvláště 
strhujícími formacemi Drei Türmen, Sulzfluh a Drusenfluh. Procházka k vyhlídce na Zimbu 
zvané Matterhorn Voralrlberska). Procházka Silbertalským údolím vonícím divokou 
romantikou, výlet na Kristalberg s nejstarším gotickým kostelem v celém Montafonu. 
Odpoledne odpočinek a relaxace v Aquareně (komplex vodních radovánek) 
v St. Gallenkirchu. 

 



5. den 
Po cestě zpět do ČR zastávka v podhůří Zugspitze (nejvyšší hora Německa), zde přestávka, 
možnost individuálního výletu na Zugspitze (cca 50 € – není v ceně), po přestávce návrat do 
ČR. Příjezd do Prahy ve nočních hodinách. 

 

Výše uvedená cena je po dotaci ze FKSP a zahrnuje: 
Dopravu luxusním autobusem, poplatky za výše uvedené, 4× ubytování v penzionu 

ve dvou až třílůžkových pokojích, 4× polopenzi, služby průvodce, pojištění CK proti 

úpadku. 

Cena nezahrnuje 

Pojištění storna zájezdu, případné vyhlídkové plavby a doprovodné akce v místě 

pobytu – doporučená částka 70 - 200 €.  

Pojištění léčebných výloh si zajišťují účastníci zájezdu sami. 

 
Přihlášky 
Přihlášky na zájezd vyřizuje společně se zaplacením zájezdu pí Baščanová Milada, 
tel. 41 106, v pracovní době po předchozí telefonické dohodě ! Zájezdu se mohou 
zúčastnit pouze zaměstnanci SŽDC s. o. a jejich rodinní příslušníci. Ostatní 
zájemci pouze v případě úhrady plné ceny zájezdu tj. 8 600,- Kč. 
 
Uzávěrka přihlášek je 28. února 2013. 


