WALLIS

D

vojjazyčný kanton Wallis (francouzsky Valais) leží na samém jihu Švýcarska, na hranicích s Itálií a Francií. Oblasti dominuje centrální údolí řeky Rhôny, vydatně napájené četnými ledovci.
Na této řece leží jak metropole kantonu, Sion, tak i další velká města, jako jsou Sierre, Martigny
či Brig. Ve středisku Zermatt najdete známý Matterhorn (4 478 m); vedle něho se ale v kantonu
rozprostírá na 50 „čtyřtisícovek“. Gurmáni si také přijdou na své - Wallis láká na ochutnávky
tamních lahodných vín a typických pokrmů rösti, fondue a raclette, či návštěvu místních sýráren.
Les Collons - daleko od hluku dopravních křižovatek Alp se nachází vesnička Les Collons, na krásné horské terase, vysoko nad údolím Rhôny, nabízí nádherný výhled na Matterhorn.
Veysonnaz - díky výjimečným panoramatům je Veysonnaz vynikajícím vyhlídkovým bodem v Alpách. 300 km značených pěších tras nabízí pěším turistům nebo cyklistům skvělé výletní možnosti.
Pro chvíle oddychu je k dispozici veřejný krytý bazén a wellness.
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Chata MURAZ I
Les Collons
Řadová chata ležící ve svahu na půvabném a slunném místě. Příjezd je možný přímo k objektu, možnost parkování 150 m
od objektu. 1 parkovací místo je zahrnuto v ceně, další místa jsou za poplatek (30 CHF/týden/1 auto). Restaurace a obchody jsou vzdálené cca 150-500 m. Chata je pěkně zařízená a vybavená světlým borovicovým nábytkem a švédskými
kamny (dřevo je možno koupit na místě). Společná prádelna, kde je pračka a sušička na mince. Olejové, centrální topení.
Objekt: 8 os.
č. 30044
100 m2. Přízemí: Obytná místnost, jídelní kout, kuchyň vybavená el. sporákem (4 pl.), troubou, lednící, myčkou a kávovarem. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna se sprchou, WC. I. patro: 2x ložnice se 2 samostatnými lůžky,
východ na balkon. Ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna (vana), WC. Možnost wi-fi připojení za příplatek
50 CHF/týden (objednat předem do CK).
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Upozornění: na tyto pobyty se nevztahují žádné časové ani věrnostní slevy.
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Chata AOSTA
Veysonnaz
Luxusní dvojchata dokončená v roce 2010 se nachází na okraji Veysonnaz, cca 600 m od obchodu a restaurace
a 1 km od stanice lanovky. Chata je vybavena TV+SAT a wi-fi v ceně. Na kryté terase se můžete ponořit do vířivky
a užívat si úchvatné výhledy.
Objekt: 8 os.
č. 30041
150 m2. Přízemí: ložnice s manželským lůžkem a vstupem na terasu, ložnice s manželským lůžkem a samostatným
lůžkem se vstupem na terasu, ložnice se samostatným lůžkem a rozkládacím lůžkem pro 2 os., sauna se sprchovým
koutem, koupelna s vanou, WC, terasa. 1. patro: obývací pokoj s krbem a rozkládací pohovkou, jídelna, koupelna
se sprchovým koutem a WC, balkon.
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Chata AMELIE
Les Collons
Chata postavená v roce 2010 se nachází 200 m od nejbližší restaurace a obchodu. Prostorný jihovýchodní balkon
poskytuje panoramatický výhled na Matterhorn. V přízemí se nachází sauna a prádelna s pračkou a sušičkou.
Parkování pro 3 auta v blízkosti chaty.
Objekt: 6+2 os.
č. 30040
190 m2. Přízemí: ložnice s manželským lůžkem, vlastní koupelna (vana), WC; ložnice s manželským lůžkem, vlastní
koupelna (sprchový kout), WC; ložnice se 2 samostatnými lůžky, vlastní koupelna (sprchový kout), WC a sauna.
1. patro: obývací pokoj, kuchyň, velký balkon, oddělené WC. Podkroví: galerie s rozkládací pohovkou pro 2 os.,
ložnice s manželským lůžkem, vlastní koupelna (sprcha, vana), WC.
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Komplex LE HAMEAU
Les Collons
Rezidence je tvořena čtyřmi propojenými budovami ležícími v nadmořské výšce 1850 m. Hostům je k dispozici
vyhřívaný bazén (10 x 5 x 1,25 m) od poloviny května do poloviny září a menší společná sauna se sprchou a lehátky.
150 m od objektu se nachází pekařství a restaurace. Možnost pobytu s domácím zvířetem za poplatek CHF 28/
týden. Možnost Wifi připojení za popl. CHF 40/týden (na vyžádání).
Objekt: 4 os.
č. 30006
42 m2: Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňský a jídelní kout, ložnice s manželským lůžkem,
koupelna se sprchou a WC, balkon.
Objekt: 6 os.
č. 30008
53 m2: Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 os., kuchyňský a jídelní kout, ložnice s manželským lůžkem,
ložnice se 2 lůžky nebo patrovým lůžkem, koupelna s vanou a WC, balkon.
Kód objektu
Počet osob

30006 30008 30040 30044
4

6

8

8
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Apt. dům Les Serandes a Grand Vue
Les Collons
Útulně vybavené apt. s krásným částečným výhledem na Matternhorn. Hostům je k dispozici 1 garážové stání + další
2 parkovací místa za poplatek. Olejové, centrální topení. Restaurace a obchody se nachází cca 50-150 m od apt. Možnost wi-fi připojení za příplatek CHF 40/týden (objednat předem do CK). Možnost pobytu se psem za popl. CHF 4/den.
Objekt: 4 os.
č. 30037
45 m2. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro 2 osoby, kuchyňským koutem vybaveným el. sporákem (4 pl.),
ledničkou, myčkou a kávovarem. Jídelní kout. Ložnice s patrovou postelí. Koupelna se sprchou, WC.
Objekt: 6 os.
č. 30038
60 m2. Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 osoby,
kuchyňským koutem vybaveným el. sporákem (4 pl.),
ledničkou, myčkou a kávovarem. Jídelní kout. Ložnice
s patrovou postelí. Ložnice s manželským lůžkem nebo
2 samostatnými lůžky. Koupelna se sprchou, WC.
Objekt: 8 os.
č. 30039
105 m2. Obytná místnost s rozkládací pohovkou pro
2 osoby, kuchyň vybavená el. sporákem (4 pl.), mikrovlnnou troubou, ledničkou, myčkou a kávovarem. Jídelní kout. 2x ložnice s patrovou postelí. Ložnice s manželským lůžkem. 2x koupelna se sprchou, WC.
Kód objektu
Počet osob

30037 30038 30039
4

6

8

30041
6

8

do 1.7. a od 26.8.

5 680

8 040 18 340

5 680

do 1.7. a od 26.8.

5 290

6 860

8 430 23 350 27 300

1.7.-15.7. a 19.8.-26.8.

5 680

8 040 18 340

8 540

1.7.-15.7. a 19.8.-26.8.

5 290

6 860

8 430 29 650 34 300

15.7.-19.8.

9 800 11 960 34 580 13 500

15.7.-19.8.

9 020 11 170 13 330 47 070 54 960

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so). Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie (obj.
30006, 30008 - 42 CHF/os./týden, obj. 30040. 30044 - 38 CHF/os./týden), místní poplatky. Možnost zapůjčení dětské
postýlky, jídelní stoličky na vyžádání za popl. CHF 25 (u obj. č. 30044, 30040), za popl. CHF 28 (u obj. č. 30006,
30008). Přesné informace o výši poplatků placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme
14 dní před nájezdem. Kauce: 100 EUR (obj. 30006, 30008); 350 EUR (obj. 30040), 250 EUR (obj. 30044). Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na straně 4.
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Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so). Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie (obj.
30037, 30038, 300339 - 42 CHF/os./týden, obj. 30041 - 25 CHF/os./týden), místní poplatky, ložní prádlo (možnost zapůjčení za poplatek 27 CHF/os.), obj. 30041 v ceně, domací zvíře, dětská postýlka, jídelní stolička u objektů č. 30037
- 30039 (CHF 28/týden na vyžádání). Přesné informace o výši poplatků placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme 14 dní před nájezdem. Kauce: 100 EUR (obj. 30037, 30038, 30039); 400 EUR (obj.
30041). Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace a nabídku pojištění naleznete na straně 4.
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Chata LES FONTANNETS
Veysonnaz
Komfortní chata postavená v typickém walliském stylu je situovaná cca 800 m od obce Veysonnaz na vyvýšeném
svahu (1 350 m n. m.) s pěkným výhledem na Rhönské údolí, Sion a naproti ležící řadu alpských hor. Interiér chaty
je obložený dřevem a působí velmi útulným dojmem. Klientům je k dispozici podlahové vytápění, kabelová TV a dvě
porostorné z části zastřešené terasy. Parkovací místa jsou v omezeném množství na kraji zpevněné příjezdové cesty,
která je vzdálena cca 50-150 m od ubytování. Možnost připojení Wi-fi za popl. CHF 69 (na vyžádání). Možnost
pobytu se psem za popl. CHF 56/týden.
Objekt: 10 os.
č. 30012
110 m2. Přízemí: 3x ložnice se 2 samostatnými lůžky, terasa. Koupelna (vana). Samostatné WC. I. patro: obytná
místnost s krbem a jídelním koutem s východem na terasu. Kuchyň vybavená el. sporákem (4 pl.) a troubou, lednicí,
varnou konvicí, myčkou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a setem na fondue. Koupelna (sprcha), samostatné WC.
Podkroví: 2x menší ložnice s manželským lůžkem.
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Chata VENETZ
Saas-Fee
Moderně a útulně zařízené apartmány situované v krásném prostředí Grosses Moos. Hosty zaručeně nadchne nevšední pohled na modřínový les, horské ledovce a sjezdovky. Centrum města Saas-Fee je vzdálené 500 m. Nejbližší
obchody a restaurace se nachází cca 100 m od objektu. Apartmány jsou vybaveny TV+SAT, DVD, wi-fi připojením
(v ceně) a centrálním, olejovým vytápěním.
Objekt: 5 os.
č. 30048
Přízemí (48 m2). Obytná místnost s rozkládací pohovkou, jídelní kout. Kuchyň vybavená el. sporákem (4 pl.), troubou,
lednicí a kávovarem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchou, WC. Terasa.
Objekt: 6 os.
č. 30049
Patro (55 m2). Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., jídelní kout. Kuchyň. kout vybavený el. sporákem (4 pl.),
troubou, lednicí a kávovarem. 2x ložnice s manželským lůžkem. Koupelna se sprchou nebo vanou, WC. Terasa.
Objekt: 8 os.
č. 30050
Podkroví (120 m2). Obytná místnost s rozkl. pohovkou pro 2 os., jídelní kout. Kuchyň vybavená el. sporákem (3 pl.), troubou,
lednicí, myčkou a kávovarem. ložnice s manžel. lůžkem, 2x ložnice se 2 samost. lůžky. Koupelna se sprchou, WC. Balkon.

1,2

Chata LES TCHOUEILLES
Veysonnaz
Pěkná horská chata leží na klidném místě ve slunném svahu s nádherným výhledem na waliské hory a do malebné
obce Nendaz. Chata je vkusně a útulně zařízena ve waliském stylu, dominantní je dřevěný interiér, světlý nábytek
a krb. Klientům je k dispozici podlahové vytápění, kabelová TV, DVD a prostorná terasa situovaná na jihozápadní
stranu se zahradním nábytkem. Možnost parkování před chatou (1-2 místa, nebo v její blízkosti). Možnost Wi-fi
připojení za popl. CHF 69 (na vyžádání).
Objekt: 12 os.
č. 30011
170 m². Přízemí: 4x ložnice se 2 samostatnými lůžky. Koupelna (vana), WC. Samostatné WC. I. patro: obytná místnost s krbem a jídelním koutem s východem na terasu. Kuchyň vybavená el. sporákem (4 pl.) a troubou, lednicí,
mrazákem, myčkou, mikrovlnnou troubou, kávovarem a setem na fondue. Koupelna (sprcha), WC. Podkroví: ložnice
se 2 samostatnými lůžky, ložnice s manželským lůžkem. Koupelna (sprcha), WC.

GRINDELWALD

M

álo alpských míst se může pochlubit tak působivými výhledy jako Grindelwald. Známá horská
obec (1034 m n.m.) leží na úpatí impozantní severní stěny Eigeru a horských velikánů Mönch,
Jungfrau a Wetterhorn. Bohatá sportovní nabídka: krytý bazén, wellness centrum, tenisové kurty se
školou tenisu, rybaření, říční rafting, golf, paragliding, minigolf, letní bobová dráha. Nezapomenutelný je výlet zubačkou na 3454 m vysoký Jungfraujoch.

Chata CALIN
Nendaz
Komfortně zařízená horská chata situovaná ve slunném svahu (1 300 m n. m.) s nádherným výhledem na Rhönské
údolí a Sion. Centrum města a obchody jsou vzdáleny cca 500 m od ubytování. Klientům je k dispozici pečlivě
udržovaná zahrada s venkovním posezením a grilem, 8 lehátky a prostornou dřevěnou terasou situovanou jihozápadním směrem. Klienti mohou také využít finskou saunu s relaxačním prostorem a sprchou umístěnou v suterńu
objektu. Zajímavě architektonicky řešená chata se pyšní prostornou obývací místností, jejíž impozantnost umocňují
masivní dřevěné trámy, které vytváří dojem teplé a útulné domácí atmosféry. Objekt je vybaven kabelovou TV,
DVD, CD přehrávačem, podlahovým vytápěním a prádelnou s pračkou a sušičkou. Možnost Wi-fi připojení (v ceně).
Objekt: 8 os.
č. 30027
210 m2. I. patro: obytná místnost s východem na terasu a jídelním koutem. Kuchyň vybavená sklokeramickou deskou
(4 pl.), troubou, mikrovlnnou troubou, myčkou, lednicí, kávovarem a fondue setem. Ložnice s manžel. lůžkem. Ložnice se 2 samost. lůžky. Samostatné WC. Podkroví: obytná místnost s pohovkou, ložnice s manžel. lůžkem s přímým
vstupem do koupelny (vířívá vana), WC. Ložnice se 2 samost. lůžky, balkon. Přízemí: Koupelna (sprcha), WC. Sauna.
Kód objektu
Počet osob
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Chata GRINDELWALD
Grindelwald
Lokalita: komfortně zařízená polovina chaty ležící na klidném místě. Z terasy je nádherný výhled na okolní krajinu.
Objekt: 4 os.
č. 30021
Přízemí (40 m2). Obytná místnost s rozkl. pohovkou, jídelní kout, kuchyňský kout (sklokeramická varná deska, trouba, lednice, kávovar). Ložnice s manž. lůžkem. Terasa. Koupelna (vana) s WC.
Upozornění: na tyto pobyty se nevztahují žádné časové ani věrnostní slevy.

30021 30048

30049

30050

5

4

6

do 1.7.

16 720

7 870

7 670

8 650

9 770 10 890 29 570 21 030 21 560

od 9.9.

16 720

7 870

7 670

8 650

9 770 10 890 29 570 21 030 21 560

26.8.-9.9.

16 720

7 870

7 670

8 650

9 770 10 890 29 870 21 030 22 960

1.7.-8.7.

16 720

7 870

7 670

8 650

9 770 10 890 44 970 21 030 22 990

8.7.-15.7.

22 680

7 870

7 670

8 650

9 770 10 890 44 970 21 030 22 990

15.7.-12.8.

22 680 15 180 14 390 16 320 18 960 21 220 53 230 26 040 32 700

12.8.-19.8.

22 680 15 180 14 390 16 320 18 960 21 220 53 230 26 040 32 700

19.8.-26.8.

22 680

7 870

7 670

8 650

6

30027 30012 30011

4

8

8

10

12

9 770 10 890 44 970 21 030 22 990

Cena zahrnuje: ubytování za apartmán a týden (so-so), ložní prádlo (obj.: 30021, 30027, 30048, 30049, 30050).
dětská postýlka, židlička (obj. 30027 - nutno objednat předem). Cena nezahrnuje: povinný poplatek za energie:
obj. 30021 18 CHF/os./týden; obj. 30027 30 CHF/os./týden; obj.: 30048, 30049, 30050 39 CHF/os./týden, místní
poplatky. Ložní prádlo vlastní nebo za popl.: obj. 30011,30012 CHF 18/os., ručníky vlastní nebo za popl.: 30011,
30012 CHF 9). Závěrečný úklid: klienti provedou sami nebo za popl. 225-250 CHF (obj.: 30012, 30011). Poplatek
za odpad 10,5 CHF/os./den u obj. č. 30048, 30049, 30050. Dětská postýlka: 49 CHF/týden (obj.: 30011, 30012 nutno objednat předem), 30 CHF/týden (obj.: 30048, 30049, 30050 - nutno objednat předem), 40 CHF/týden (obj.
30021). Přesné informace o výši poplatků placených na místě budou součástí nájezdových pokynů, které zasíláme
14 dní před nájezdem. Kauce: 450 CHF (obj.: 30011, 30012), 600 CHF nebo 500 EUR (obj. 30027), 200 EUR (obj.:
30048, 30049 ,30050), 300 EUR (obj. 30021). Poznámky: cena nezahrnuje cestovní pojištění. Bližší informace
a nabídku pojištění naleznete na str. 4.
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