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Grüezi, bonjour, buongiorno, allegra, witamy.

Grüezi.
Jeziora górskie, Lacs de Fenetre, Wallis

naszych gór, lodowców, lasów, jezior i doświadcz 

wrażeń, których nigdy nie zapomnisz.

Witamy w Szwajcarii. Czekamy na Ciebie!

Jürg Schmid

CEO Switzerland Tourism

 

Szwajcaria – wyjątkowe miejsce w samym sercu 

Alp – jest celem wyjazdów wypoczynkowych, 

podróżniczych oraz konferencji. Nasze motto 

„tak naturalnie” znajduje odzwierciedlenie w wielu 

aspektach: dziewicza przyroda i majestatyczne 

góry, życzliwi mieszkańcy i emocjonujące 

przygody.

Piękno szwajcarskich krajobrazów pasjonuje i in-

spiruje wszystkich odwiedzających. Odkryj magię 



Powód nr 1: 
przyroda.
4

Powód nr 2: 
transport publiczny.
6

Powód nr 3: 
doskonała lokalizacja.
8

Powód nr 4: 
cztery kultury.
10

Powód nr 5: 
tradycje. 
12

Powód nr 6: 

sporty.
14

Powód nr 7:
wydarzenia. 
16

Powód nr 8: 
dobre samopoczucie.
18

Powód nr 10:
gościnność.
22

Przewodnik Grand Tour
Szwajcaria praktyczna
INLOVEWITHSWITZERLAND
24–25

Informacje o wypoczynku,
spotkaniach biznesowych
i konferencjach
w Szwajcarii
26

Spis treści.

Switzerland Tourism, Tödistrasse 7, CH-8027 Zürich, 

phone 00800 100 200 30 (bezpłatna infolinia*),

info@myswitzerland.com, MySwitzerland.com

* Lokalnie mogą być zastosowane dodatkowe opłaty
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Webcode: 12345 

O webcodach

Webcody dostępne są w angielskiej, niemieckiej,

włoskiej i francuskiej wersji językowej.

Na www.MojaSzwajcaria.pl wybierz zakładkę

International i odpowiednią wersję językową. 
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Dziewiczy raj przyrodniczy.
Góry i doliny, lodowce i lasy, jeziora i rzeki – to niesamowite, jak wiele 

zróżnicowanego piękna może zmieścić się na tak małej powierzchni. 

Aktywne wakacje lub perfekcyjne nicnierobienie – w Szwajcarii każdy 

znajdzie odpowiednią propozycję. Alpy nie potrzebują objaśnień. 

Parki przyrodnicze są pełne rzadkich roślin i zwierząt, zachowały też 

niezwykłe struktury geologiczne. Górskie kolejki linowe i zębate 

wiozą gości wzdłuż najbardziej stromych zboczy, aby mogli podzi-

wiać widoki z ich szczytów.  

Webcode: A70191

Widok na Jezioro Seealp w kierunku Saentis, Wschodnia Szwajcaria

Powód nr 1: 
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Grüezi.

5Przyroda.  Szwajcaria: Best of.

1  Okolice Aletsch.
Okazałe miejsce dziedzictwa

Alpy zapierają dech w piersiach, czy spojrzysz w dół 

czy w górę. Lodowiec Aletsch jest najdłuższym na kon-

tynencie. Przepiękny widok na lodowe masy ujrzysz 

z górnej stacji kolejki linowej kursującej z Doliny Rodanu. 

Obszar uznany za Światowe Dziedzictwo UNESCO 

obejmuje lodowiec, Jungfrau i Bietschhorn. Na Liście 

znalazł się dzięki różnorodności, walorom naukowym 

i po prostu ze względu na swoje piękno.

Webcode: 36512

2  Eiger, Mönch i Jungfrau.
Atrakcje w środku i na zewnątrz

Słynne trio z Berneńskiego Oberlandu ma wiele do za-

oferowania. Liczne szlaki wędrowne gwarantują panora-

miczne widoki na ośnieżone szczyty. Aby przyjrzeć się 

bliżej słynnej Północnej Ścianie Eigeru (Eiger North Face) 

wyrusz na szlak u jej stóp. Jeśli wolisz wybrać relaks, 

to wsiądź do Kolei Jungfrau, która przez 9 kilometrów 

wije się wewnątrz trzech gór do najwyżej położonej sta-

cji kolejowej w Europie. Po drodze dwukrotnie się za-

trzymasz, aby podziwiać widoki.

Webcode: 28417

3  The Matterhorn.
Najsłynniejszy szczyt

Gwiazda kalendarzy i pudełek z czekoladkami. Góra 

z zadartym, haczykowatym szczytem jest symbolem 

Szwajcarii. To wyzwanie dla alpinistów, ale także mniej 

energiczni goście mogą podziwiać jej piękno i spokój. 

Znasz ją z fotografii, ale jeśli jeszcze nie widziałeś jej na 

żywo, to nie zwlekaj. Zimą czy latem – kolejką Gornegrat 

z Zermatt wyrusz na spotkanie z tą mistyczną górą.

Webcode: 45830

4  Jezioro Czterech Kantonów /

Pilatus.

Serce Szwajcarii

Zabytkowe zamki i klasztory czy festiwale z wieloletnią 

tradycją to jedne z wielu atrakcji, które tworzą magię 

Regionu Jeziora Czterech Kantonów. Owocem odważ-

nych, pionierskich pomysłów jest najbardziej stroma na 

świecie kolej zębata, która wwiezie Cię na górę Pilatus. 

Relaksem będzie rejs po jeziorze na pokładzie jednego 

ze znakomicie odrestaurowanych parowców, w bajecz-

nej scenerii wspaniałej przyrody i wysokich klifów.

Webcode: 28286
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6 Szwajcaria: Best of.  Transport publiczny.

Szwajcarski sposób podróżowania.
Gdziekolwiek potrzebujesz się dostać, dojedziesz tam pociągiem. 

Już po chwili od Twojego przylotu swoją podróż w głąb kraju kontynu-

ować możesz pociągiem i autobusem. Statki przewiozą Cię przez je-

ziora, a małe, czerwone kolejki zawiozą wysoko w góry. Cały ten sys-

tem działa jak szwajcarski zegarek. Tak dużo miejsc czeka przecież 

na odkrycie! To piękno Swiss Travel System: wolność podróżowania 

dzięki jednemu, jedynemu biletowi na wszystkie środki transportu.  

Webcode: 9868

Autobus pocztowy, Przełęcz Furka, Wallis
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5  Swiss Travel Pass.
Podróżuj niczym król

Swiss Travel Pass umożliwi Ci poruszanie się po całej sieci 

Swiss Travel System, która obejmuje około 29 tys. km 

szlaków kolejowych, autobusowych i wodnych. Wliczone 

są także linie autobusowe i tramwajowe w 75 miastach 

i miasteczkach, przejazdy słynnymi trasami panoramicz-

nymi, jak Ekspres Lodowcowy i Ekspres Złotej Przełęczy, 

oraz wolny wstęp do ponad 400 muzeów. Towarzyszące 

rodzicom dzieci, które nie ukończyły 16 lat, podróżują 

bezpłatnie. Bilet Swiss Travel Pass dostępny jest 

w czterech wariantach: 3, 4, 8 i 15 dni. 

Webcode: 51772

6  Przygody w górach.
Wysoko w niskiej cenie

Możesz znaleźć się na jednym z wielu szwajcarskich 

szczytów dzięki kolejkom górskim. Z biletem Swiss 

Travel Pass wjeżdżasz ze zniżką 50% na większość tras 

kolejek. Możesz wykorzystać tę szansę, aby doświad-

czyć jednego z niezapomnianych przeżyć wśród szczy-

tów szwajcarskich gór. Podróżowanie kolejką zębatą 

i kolejką górską na Rigi i a także na Pilatus jest bez-

płatne w ramach Swiss Travel Pass.  

Webcode: U25349

7  Nasze trasy panoramiczne.
Mały kraj, wielkie przygody

Wybierz się w podróż koleją, autobusem i statkiem 

po naszych trasach panoramicznych oraz zachwycaj 

się, godzina po godzinie, wspaniałymi widokami. Odkryj 

to, co najlepsze podczas wyprawy Grand Train Tour po 

Szwajcarii. Łączy ona w jedno najbardziej malownicze 

trasy z bezproblemową podróżą, którą można odbyć 

o każdej porze roku. Największe atrakcje to Ekspres 

Lodowcowy, Ekspres Wilhelma Tella i Ekspres Złotej 

Przełęczy. 

Webcode: 67715

8  Podróż jak w zegarku.
Pociągi, autobusy i statki w jednym

Żaden inny kraj na świecie nie posiada systemu komu-

nikacji publicznej, który oferuje tak gęstą sieć połączeń, 

jak Szwajcaria. Szwajcarskie Koleje Federalne SBB 

i inne firmy transportu publicznego stale ulepszają ko-

munikację z regionami turystycznymi. Pociągi kursują 

w określonych odstępach: zawsze odjeżdżają i przyjeż-

dżają o tej samej porze po pełnej godzinie lub co pół 

godziny. Rozkład jazdy na stronie www.sbb.ch.

Webcode: 9868
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Dlaczego Szwajcaria?
Trudno znaleźć kraj o lepszym położeniu niż ma Szwajcaria: w sa-

mym centrum Europy. Granice dzieli z pięcioma innymi państwami, 

a bogata sieć dróg, połączeń kolejowych i lotniczych łączy ją z nie-

mal całym światem. Pomimo różnych kultur i czterech języków naro-

dowych obowiązujących w kraju, język angielski jest powszechnie 

znany i używany. Witamy w Szwajcarii, witamy w wielkim świecie.

Webcode: 25378

 Pilatus, region Jeziora Czterech Kantonów
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9  W sercu Europy.
W samym centrum

Szwajcaria to kraj bez dostępu do morza, leżący w sa-

mym sercu Europy i Alp. Graniczy od północy z Niem-

cami, od południa z Włochami, od zachodu z Francją, 

od wschodu z Austrią i Liechtensteinem. Dzięki licznym 

przejściom granicznym oraz międzynarodowym lotni-

skom w Zurychu, Genewie, Bazylei, Lugano i Bernie do-

jazd do Szwajcarii jest wyjątkowo łatwy.

Webcode: 25378

10  Łatwa dostępność.
Bliżej niż myślisz

SWISS – szwajcarskie linie lotnicze – są dumne ze swo-

jego dziedzictwa narodowego. Już na pokładzie samolo-

tów SWISS spełnia Twoje oczekiwania odnośnie wypo-

czynku w Szwajcarii – dzięki jakości usług na najwyższym 

poziomie oraz indywidualnemu podejściu. Aby uzyskać 

informacje o codziennych, bezpośrednich lotach do 

Szwajcarii z błyskawicznymi przesiadkami do innych kra-

jów europejskich, skontaktuj się z biurem podróży lub od-

wiedź stronę www.swiss.com.

Webcode: 25321

11  Przystępniej niż myślisz.
Więcej za te same pieniądze

Szwajcaria oferuje szereg produktów i usług podróżni-

kom z mniejszym budżetem. Zawsze płacisz cenę, 

którą widzisz (ceny zawierają podatek VAT i napiwki). 

W okresie letnim niektóre miasta oferują bezpłatne 

wypożyczalnie rowerów. Z biletem Swiss Travel Pass 

możesz nie tylko podróżować pociągami, autobusami 

i statkami, ale także bezpłatnie zwiedzić ponad 500 

muzeów w całym kraju. Dzięki Family Card dzieci 

poniżej 16 roku życia podróżują bezpłatnie. 

Webcode: 25370

12  Do you speak English?
Słownik niepotrzebny

Chociaż w Szwajcarii obowiązują cztery języki naro-

dowe: niemiecki, francuski, włoski oraz retoromański 

(pochodny łaciny), to nie ma potrzeby zabierania ze 

sobą słowników. Język angielski jest powszechnie 

znany i rozumiany. Niektórzy Szwajcarzy bieglej mówią 

w języku angielskim, niż w drugim języku narodowym. 

Często też po angielsku porozumiewają się sami Szwaj-

carzy z różnych stref językowych.

Webcode: 25370
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10 Szwajcaria: Best of.  Cztery kultury.

Różnorodność na małej powierzchni.
Szwajcaria jest wprawdzie małym krajem, ale jest też ojczyzną czterech 

różnych kultur, języków i urozmaiconych krajobrazów. Średniowieczne 

miasta zachowały swe urocze starówki. Oryginalne wioski kryją się 

w dolinach lub dostarczają wspaniałych widoków ze szczytów wzgórz. 

Różnorodność stylów architektonicznych jest zaskakująca: domy z bali 

drewnianych na wschodzie, bogato zdobione fasady w centrum, 

delikatne sztukaterie w Gryzonii. 

Webcode: 13375

Wioska Lavertezzo w dolinie Verzasca, Ticino
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13  Lavaux.
Dziedzictwo winiarstwa

Winnice w Lavaux należą do Światowego Dziedzictwa 

UNESCO. Prowadzone już były przez średniowiecznych 

mnichów. Dziś pokrywają 800 hektarów południowych 

stoków opadających ku Jezioru Genewskiemu we francu-

skojęzycznej części Szwajcarii. Wsiądź na pokład statku, 

aby zobaczyć te spektakularne krajobrazy lub przespace-

ruj się przez opromienione słońcem tarasy i urocze wioski, 

przyglądając się górom po drugiej stronie jeziora. Znaj-

dziesz tu mnóstwo okazji do degustacji wina. 

Webcode: 36515

14  Ticino.
Szwajcarski salon słońca

Szwajcarię z włoskim klimatem znajdziesz w Ticino po po-

łudniowej stronie Alp. Malownicza górska sceneria, lśniące 

jeziora i wystarczająco dużo słońca dla palm. Wioska 

Morcote na brzegu Jeziora Lugano łączy to wszystko. 

Położona jest na zboczu wzgórza, z dominującą wieżą 

kościelną i czerwonymi dachami domów ciągnących się 

wzdłuż brzegu. Można dostać się do niej autem, statkiem 

lub pieszo, schodząc ze szlaku górskiego z San Salvatore. 

Webcode: G25460

15  Engadyna /St. Moritz /

Jezioro Sils.

Krajobrazy pełne marzeń

Przejedź się koniecznie fascynującymi Kolejami 

Retyckimi, które wpisane są na Listę Światowego 

Dziedzictwa UNESCO. W Dolinie Engadyny, usianej 

połyskującymi w słońcu jeziorami, odetchnij ożywczym, 

pachnącym sosnami powietrzem. Ze światowej sławy 

alpejskiego kurortu St. Moritz blisko jest do wiosek roz-

rzuconych wzdłuż pobliskich jezior. Na górskie szczyty, 

skąd roztaczają się najlepsze widoki i wyruszają szlaki 

wędrowne, wywiozą Cię kolejki górskie. 

Webcode: 28339

16  Berno.
Esencja Szwajcarii

Kosmopolityczna stolica Szwajcarii ze średniowiecz-

nymi korzeniami, bogactwem żywej historii, w otocze-

niu malowniczych jezior o krystalicznej wodzie i maje-

statycznych, pokrytych śniegiem szczytów gór na tle 

błękitnego nieba: Berno to Szwajcaria w pigułce. Ber-

neńczycy ciepło witają gości, a ich dbałość o tradycje 

i gościnność sprawiają, że szybko można poczuć się 

jak w domu.

Webcode: 28370
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12 Szwajcaria: Best of.  Tradycje.

Zachwyca mieszkańców i gości.
Szwajcaria jest mocno zakotwiczona w historii, ale jest też krajem 

nowoczesnym i innowacyjnym. Mieszkańcy są dumni ze swych tra-

dycji i zwyczajów, które celebrują, muzyki ludowej, którą wykonują 

i tajemniczych sportów, które uprawiają – jak wymachiwanie flagą 

czy szwajcarskie zapasy. Duma ta dotyczy też współczesnej działal-

ności Szwajcarów i ich umiejętności, obejmujących produkcję słyn-

nych wyrobów, jak zegarki, scyzoryki, czekolady i sery. 

Webcode: 9889

Przygotowania do święta Desalpe, Charmey, region Fryburga
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17  Karnawał w Bazylei.
Ciemność i światło

Najbardziej znanym szwajcarskim karnawałem jest 

Fasnacht w Bazylei, określany też jako „trzy najpiękniej-

sze dni”. O godzinie czwartej nad ranem w pierwszy po-

niedziałek Wielkiego Postu gasną wszystkie światła i roz-

poczyna się „Morgestraich”. Uczestnicy w maskach 

i przebraniach wyruszają na ulice z donośnym dźwiękiem 

bębnów i piszczałek. Jedyne światło pochodzi z ich la-

tarni – satyrycznie udekorowanych. Przez 72 godziny 

ulice rozbrzmiewają karnawałową muzyką. To świetna 

okazja do zabawy dla mieszkańców i turystów.

Webcode: 36438

18  Ser.
Ucz się od mistrzów

W całej Szwajcarii, kraju sera, znajdziesz specjalistyczne 

mleczarnie z drzwiami otwartymi na wizyty turystów. 

W pobliżu Berna, w Affoltern w dolinie Emmental, można 

na przykład poznać tajemnicę powstawania słynnego 

sera z dziurami – ementalera AOC. Natomiast w La Mai-

son du Gruyere podejrzysz, jak specjalista od sera po-

wołuje do życia pyszny, mleczny ser Le Gruyère AOC. 

A do odkrycia jest znacznie więcej serowych tajemnic.

Webcode: 25108

19  Czekolada.
Słodkie odkrycia

Przyjedź i poznaj historię tradycyjnych receptur wyrobu 

słynnej szwajcarskiej czekolady w jednym z licznych 

zakładów. W Caslano możesz stanąć nad linią produk-

cyjną i podglądać proces wytwarzania czekoladek 

Alprose. W Buchs udaj się w podróż z czekoladami 

Frey, a w Broc poznasz historię marki Cailler należącej 

do Nestlé. Jak powstają najlepsze na świecie słodycze? 

Sekret odkryjesz w Maestrani Schoggiland niedaleko 

St. Gallen.

Webcode: 40010

20  Alpabzug.
Powrót z gór

Z końcem lata w całej Szwajcarii mieszkańcy wsi świę-

tują Alpabzug lub Désaple, czyli sprowadzenie bydła 

z wysokich, górskich pastwisk do doliny na zimę. 

Z tej okazji w St. Stephan w Berneńskim Oberlandzie 

uroczysty jesienny nastrój potęgują pokazy krowich 

dzwonków, alpejskich rogów, jodłowania, wyrobów 

rzemieślniczych oraz degustacja lokalnych specjałów.

Webcode: 36485
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14 Szwajcaria: Best of.  Sporty.

Przyjemność z aktywności.
Aktywny wypoczynek na tle wspaniałego szwajcarskiego krajobrazu 

to prawdziwa przyjemność. Narciarze i snowboardziści mają tysiące 

kilometrów stoków dla siebie, a miłośnicy spacerów – sieć zimowych 

szlaków wędrownych. Gdy śnieg stopnieje, na szlaki, trasy i ścieżki 

wyruszają rowerzyści, kajakarze i spacerowicze, czyli wszyscy, którzy 

chcą zachwycać się przyrodą w nieco wolniejszym tempie. Wszystkie 

szlaki są bardzo dobrze oznaczone, a na Twoje życzenie mogą być 

przygotowane pakiety szyte na miarę z transportem bagażu.  

Webcode: B56089

Widok na Eiger, Mönch i Jungfrau, Berneński Oberland
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21  Wędrówki.
Krok za krokiem

Szwajcarzy kochają wędrówki i cały kraj oplata sieć świet-

nie oznakowanych szlaków. Od niedzielnych spacerowi-

czów do zwolenników wysokogórskich trekkingów, każdy 

znajdzie coś dla siebie. Kto wie, jaki piękny widok ukaże się 

tuż za rogiem czy na szczycie pobliskiego pagórka? Wy-

bierz jeden ze szlaków panoramicznych po obu stronach 

Jeziora Czterech Kantonów. Na szczyty pozwól zawieźć 

się kolejką, aby uniknąć męczącego podchodzenia. Sam 

zdecyduj, jak długim, bądź krótkim szlakiem chcesz iść.  

Webcode: A25521

22  Rowery górskie.
W górę i na dół z przyjemnością

Miłośnicy rowerów górskich mają w Szwajcarii duży wy-

bór – od łatwych do ekstremalnie trudnych tras, od stro-

mych podjazdów po długie wycieczki. Przykładem może 

być południowy kanton Ticino. Jeśli pragniesz prawdzi-

wych wyzwań, wjedź na Monte Tamaro ścieżką świato-

wych mistrzów. Innych doznań poszukać możesz na 

ścieżce wijącej się wokół pagórków i uroczych wiosek 

Mendrisiotto czy też w mało znanym regionie Capriasca, 

z lasami kasztanowymi i widokiem na Jezioro Lugano.

Webcode: B25200

23  SwitzerlandMobility.
Wolniejszą drogą

Dzięki SwitzerlandMobility uda Ci się dotrzeć do celu bez 

zbędnego tracenia czasu. Jeśli wędrujesz, jeździsz na 

rowerze, łyżwach czy pływasz kajakiem, to Switzerland-

Mobility jest dla Ciebie. Aplikacja posiada mapę wyraźnie 

oznaczonych szlaków dla ruchu niezmotoryzowanych, 

z opcjami wypożyczenia rowerów, rezerwacji noclegów 

oraz zamówienia transportu bagażu. Jest idealna dla po-

dróżujących samodzielnie, jak i dla osób w zorganizowa-

nej grupie. 

Webcode: 25221

24  Sporty zimowe.
Długa tradycja zobowiązuje

Szwajcaria zawsze przyciągała entuzjastów sportów zi-

mowych. Szykowne St. Moritz w Engadynie dwukrotnie 

gościło zimowe igrzyska olimpijskie. Tutaj znajduje się 

aż 350 km tras zjazdowych. Jest też ojczyzną toru 

dla zjazdów skeletonem Cresta i najstarszego toru 

bobslejowego na świecie, który co roku budowany jest 

z naturalnego lodu. Znane wyścigi konne o Białą Darń 

odbywają się na zamarzniętym jeziorze. Na narciarzy 

biegowych i spacerowiczów czeka cała sieć szlaków. 

Webcode: 15348
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16 Szwajcaria: Best of.  Wydarzenia.

Nie ma nudnych chwil!
W Szwajcarii zawsze coś się dzieje. Lato jest porą letnich festiwali 

muzycznych, które odbywają się w salach koncertowych, na pa-

górkach, nad brzegami jezior, a nawet w rzymskich amfiteatrach. 

Miłośnicy muzyki klasycznej mogą posłuchać międzynarodowych 

wykonawców. Liczne festiwale przyciągają wielkie gwiazdy rocka, 

jazzu i popu. Niektóre z miast obchodzą własne święta, z muzyką 

i pokazami sztucznych ogni. Mieszkańcy i turyści wychodzą 

na ulice i wspólnie spędzają czas.  

Webcode: 14765

Centrum Kongresowe KKL, Lucerna, region Jeziora Czterech Kantonów

Powód nr 7: 

 wydarzenia.
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25  Festiwal Jazzowy 

w Montreux.

Gdzie błyszczą gwiazdy

Festiwal Jazzowy w Montreux jest jednym z najbardziej 

prestiżowych ze wszystkich letnich festiwali. Od jego 

pierwszej edycji w 1967 roku przyciągał tak znane osobi-

stości, jak Miles Davis, Ella Fitzgerald, Quincy Jones, Eric 

Clapton, Sting, Aretha Franklin i wielu innych. Również 

młodzi artyści mają swoje miejsce na scenach. Początki 

festiwalu związane były z jazzem, jednak obecnie można 

posłuchać wielu innych rodzajów muzyki. Każdego roku 

na festiwalu panuje niesamowita atmosfera.   

Webcode: 43597

26  Street Parade.
Festiwal muzyki i kolorów

Jeśli myślisz, że Szwajcarzy to spokojny i sztywny naród, 

to jesteś w błędzie! Tysiące osób co roku w połowie 

sierpnia zjeżdża do Zurychu, aby uczestniczyć w szalo-

nej, kolorowej Street Parade. Bogato dekorowane plat-

formy miłości powoli przejeżdżają przez wielobarwny 

tłum, każda z własną muzyką elektroniczną, występami 

artystów i didżejów. Ale to nie wszystko – w Zurychu 

znajdziesz mnóstwo miejsc na imprezy, od piątkowej 

nocy do poniedziałkowego poranka. 

Webcode: B185664

27  Festiwal Genewski.
Zabawa na jeziorem

Doroczny festiwal w najbardziej międzynarodowym 

mieście Szwajcarii, Genewie, to wspaniała muzyka 

i fantastyczne fajerwerki na brzegu jeziora. Każdy gust 

muzyczny będzie tutaj zaspokojony – od reggae przez 

country do klasyki. A jeśli mowa o smakach, to masz 

możliwość spróbowania lokalnych produktów w ra-

mach „escape terroir”. Dwutygodniowe, przedfestiwa-

lowe imprezy pod koniec lipca przechodzą w dziesię-

ciodniowy festiwal główny. Tego nie można przegapić.  

Webcode: 90182

28  Art Basel.
Obowiązek dla miłośników sztuki

Największe targi sztuki odbywają się w Bazylei 

w czerwcu każdego roku. Art Basel jest wiodącą wi-

tryną sztuki współczesnej. Niemal 300 galerii z całego 

świata prezentuje dzieła uznanych mistrzów i dobrze 

zapowiadających się twórców. Od malarstwa, rysunku 

i rzeźb, po instalacje, fotografie i video. Od ponad 40 lat 

targi przyciągają kolekcjonerów, pośredników, artystów, 

kuratorów i indywidualnych miłośników sztuki. 

Webcode: 43592
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18 Szwajcaria: Best of.  Dobre samopoczucie.

Ciesz się tym, co dobre!
Szwajcaria ma długą tradycję spa. Już 2000 lat temu Rzymianie 

korzystali ze źródeł termalnych, które tryskały w różnych miejscach. 

Ta tradycja jest kontynuowana, jednak w bardziej wyszukany 

sposób. Szwajcarskie hotele wellness to szykowny świat luksusu. 

Od aerobiku do zen i wielu innych sposobów relaksu. Z pewnością 

nie ma lepszego sposobu, aby odprężyć się i naładować baterie. 

Webcode: 9892

Cademario, Jezioro Lugano, Ticino

Powód nr 8: 
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29  Relaks.
Bogactwo sposobów na dobre samopoczucie

Gdzie najlepiej zrelaksować swój umysł i ciało, jak nie 

w jednym ze szwajcarskich hoteli z ofertą spa? Detoks 

organizmu, poprawa krążenia, likwidacja zmarszczek, 

nauka medytacji czy zajęcia aerobiku, to tylko kilka 

spośród wielu propozycji. Ajurweda z Indii, termopunk-

tura z Chin, talassoterapia ze starożytnej Grecji, a także 

modne ostatnio terapie z Europy i obu Ameryk dostępne 

są w licznych ofertach.

Webcode: 9892

30  Kultura spa.
Relaks w wodzie termalnej

Szwajcaria posiada długą, ponad 2000-letnią tradycję 

korzystania ze spa. Zapoczątkowali ją jeszcze Rzymia-

nie, którzy wybudowali pierwsze łaźnie. Jedna z nich 

znajdowała się w miejscowości Baden, co właśnie ozna-

cza kąpielisko. Lokalne, termalne źródła siarkowe mają 

temperaturę 47 ºC. W całym kraju znajdziesz wiele in-

nych gorących źródeł. Spędź relaksujący dzień w base-

nie spa lub zarezerwuj pakiet w hotelu, aby pozwolić 

rozpieszczać się.   

Webcode: 36990

31  Alpejski wellness.
Góry czynią cuda

Odpocznij od rozterek codziennego życia, przyjedź 

w ciche i spokojne góry i rozkoszuj się dobrym samo-

poczuciem. W całej Szwajcarii znajdziesz hotele czeka-

jące na Ciebie z saunami, łaźniami parowymi, luksuso-

wymi basenami, masażami i fizjoterapią, a także 

ze świeżym powietrzem, spokojem i niesamowitą 

scenerią. Po prostu zrelaksuj się, ciesz się pobytem 

i wróć do domu z naładowanymi bateriami. 

Webcode: 9892

32  Perełki architektury.
Piękno nie tylko na zewnątrz

Wiele szwajcarskich uzdrowisk zostało zaprojektowa-

nych przez światowej sławy architektów. Budynki są 

nie tylko miłe dla oka, ale także mają wpływ na ducha. 

Tschuggen Bergoase w Arosie i Rigi-Kaltbad Mineral 

Baths & Spa są dziełami słynnego szwajcarskiego archi-

tekta – Mario Botta. Miłośnicy architektury przyjeżdżają 

z całego świata do Szwajcarii, aby podziwiać Termy 

Vals, zaprojektowane przez Petera Zumthora, laureata 

prestiżowej nagrody – Pritzker Architecture Prize.

Webcode: 25519
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20 Szwajcaria: Best of.  Miasta.

Nie ma miejsca na nudę.
Miłośnicy zakupów, oferty kulturalnej i klubowicze znajdą wszystko, 

czego szukają i jeszcze więcej w szwajcarskich miastach. Wielką 

przyjemnością jest przechadzanie się między sklepowymi wystawami 

i wyszukiwanie rozmaitych przecen czy okazji. Osoby z historycznym 

zacięciem będą zachwycone średniowiecznymi centrami miast ze 

wspaniałymi kamienicami i pięknymi kościołami. A kto kocha nocne 

życie, powinien mieć oczy i uszy otwarte po zapadnięciu zmroku!

Webcode: 9856

Wieża zegarowa Zytglogge, Berno

Powód nr 9: 
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33  Muzea.
Spotkanie z historią

Szwajcaria jest krajem różnorodnych muzeów, często 

zlokalizowanych w przyciągających wzrok budynkach. 

Muzeum Narodowe w centrum Zurychu wygląda jak 

średniowieczny zamek. Ostatnio odświeżono główną 

ekspozycję, która przedstawia fascynujące losy szwaj-

carskiej historii. Wystawy okresowe koncentrują się na 

konkretnych zagadnieniach – każdego miesiąca prezen-

towany jest jeden temat. Co dziś jest nowością, jutro 

przechodzi do historii.  

Webcode: 13844

34  Zakupy.
Niesamowity wybór

Zakupy są niezwykłym doświadczeniem w szwajcarskiej 

stolicy, Bernie. Niezależnie od tego, czy chcesz coś 

kupić czy tylko popatrzeć: tutaj znajdziesz bogatą ofertę 

od antyków po pamiątki, od eleganckiej odzieży po 

uwodzące czekoladki. Pod arkadami o łącznej długości 

6 km, znanych też jako lauben, nawet gdy będzie padać 

deszcz, z pewnością nie zmokniesz! Wystawy sklepowe 

są już celem spacerów samym w sobie: berneńczycy 

określają spacerowanie pod arkadami jako löubele. 

Webcode: 9884

35  Jakość życia.
Południowy relaks

Lugano, w słonecznym kantonie Ticino, otoczone przez 

góry, leży w zatoce nad jeziorem o tej samej nazwie. 

Dzięki łagodnemu klimatowi, magnolie i kamelie rozkwi-

tają tu w wielu parkach. Miasto zaspokaja wszelkie po-

trzeby mieszkańców, ale nie jest przytłaczające w swej 

wielkości. Możesz spacerować po starym mieście, wol-

nym od ruchu samochodowego, i podziwiać malowane 

fasady i arkady. Zrelaksuj się przy lampce wina lub fili-

żance cappuccino w kawiarni na jednym z placów, ob-

serwując przy tym toczące się życie na ulicy. 

Webcode: 28451

36  Wyjazdy biznesowe (MICE).
Podróż po sukces

Ostatnio publikowane statystyki Międzynarodowego 

Stowarzyszenia Kongresów i Konferencji wskazują 

Szwajcarię jako jeden z listy „Top 10” krajów z dosko-

nałymi miejscami do organizacji tego typu wydarzeń. 

Centralne położenie w Europie, łatwy dojazd i system 

podatkowy sprawiają, że Szwajcaria jest atrakcyjną lo-

kalizacją o stabilnej reputacji. Imprezy obsługiwane są 

przez profesjonalistów, co w połączeniu z wysoką jako-

ścią, konkurencyjnymi cenami i atrakcyjnymi ośrodkami 

daje gwarancję sukcesu. 

Webcode: 25580
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22 Szwajcaria: Best of.  Gościnność.

Goście zawsze mile widziani.
Szwajcarzy od ponad dwóch wieków opiekują się gośćmi i wiedzą, 

jak wyjść naprzeciw ich potrzebom. Pięciogwiazdkowe hotele 

w światowych kurortach zapewniają luksus. Goście preferujący 

nieco niższy standard mogą wybierać spośród historycznych hoteli, 

które zostały starannie odnowione, aby zaspokoić współczesne 

wymagania. Mogą też przyjrzeć się szwajcarskiemu stylowi życia 

podczas pobytu w gospodarstwach agroturystycznych. Wiele hoteli 

i pensjonatów podaje regionalne produkty. Warto je spróbować.

Webcode: 9848

Hotel Four Seasons Des Bergues, Genewa

Powód nr 10: 
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37  Typowe szwajcarskie hotele.
Szwajcarska jakość i lokalne korzenie

Typowe szwajcarskie hotele dumnie prezentują swoje 

doświadczenie, które jest możliwe tylko w tym kraju. 

Wszystko skrojone na Twoją miarę: pięknie wyposażone 

pokoje i restauracje z oryginalną kuchnią i lokalnym wi-

nem. Hotele zlokalizowane są w najbardziej atrakcyjnych 

miejscach, w środku starego miasta lub z widokiem na 

góry. Obsługa bardzo chętnie doradzi przyjeżdżającym: 

w końcu wiedzą, co tu jest najlepsze. 

Webcode: 17689

38  Szwajcarskie hotele 

luksusowe.

Tylko to, co najlepsze

Łączą tradycję i luksus. Oferują najwyższe standardy 

szwajcarskiej jakości. Szwajcarskie hotele luksusowej 

klasy (39 obiektów) są jedyne w swoim rodzaju. Są miej-

skimi oazami spokoju lub perłami architektury w wiej-

skim otoczeniu. Hotele luksusowe oferują wszystko 

na najwyższym poziomie – od serwisu do designu. 

Webcode: 25387

39  Noclegi w kategorii budżet.
Dobra jakość za niską cenę

Jeśli nie dysponujesz zbyt dużą ilością środków finan-

sowych, to też mamy rozwiązanie dla Ciebie: 53 schro-

niska młodzieżowe oferują dobrej jakości zakwaterowa-

nie w przystępnych cenach. Dodatkowo także ponad 

900 łóżek typu bed & breakfast, od prostych po bar-

dziej wyrafinowane, oferowanych jest w takich lokaliza-

cjach, jak zamki, domy i gospodarstwa. Inną opcją jest 

wynajęcie mieszkania wakacyjnego i własne wyżywienie 

lub nocleg w namiocie na kempingu.

Webcode: 25384

40  Szwajcarskie hotele 

rodzinne.

Rodzinna zabawa

Szwajcaria w całym kraju oferuje wiele udogodnień 

dla rodzin, także sieć specjalnie przystosowanych hoteli 

rodzinnych. Wyposażenie takich hoteli musi spełniać 

wiele wymagań: obok komfortowych pokojów – menu 

dla dzieci, sale i place zabaw, profesjonalna opieka 

i oferta aktywności dla całej rodziny. Najwyższy standard 

gwarantowany!  

Webcode: 25416
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Przewodnik Grand Tour 
w języku polskim.

  praktyczne wskazówki, gdzie szukać noclegu, gdzie 

smacznie zjeść, jak korzystać z komunikacji miejskiej, 

co koniecznie trzeba zobaczyć 

 trasy samochodowe i piesze 

  miejsca z Listy światowego dziedzictwa UNESCO 

  wszystko, co warto wiedzieć zanim wyruszymy 

do Szwajcarii  

 
  

Przewodnik Grand Tour w języku polskim. 

SWISS. Narty lecą bezpłatnie

Lotniska w Zurychu i w Genewie są w pełni zintegrowane ze szwaj-

carską siecią kolejową. Co godzinę do wielu szwajcarskich miast 

i miejscowości odjeżdżają bezpośrednie pociągi. Zimą jeden 

komplet sprzętu zimowego przewożony jest bezpłatnie.  

  MojaSzwajcaria.pl

Bez paszportu

Od grudnia 2008 roku Szwajcaria należy do strefy Schengen. Do przekraczania granicy 

wystarczy dowód osobisty. Nie jest potrzebna wiza. Kontrole celne nadal są utrzymane. 

Nie ma określonej kwoty wymaganej na jeden dzień pobytu w Szwajcarii.

 MojaSzwajcaria.pl

Przewodnik samochodowy po Szwajcarii w języku polskim 

prowadzi Czytelnika malowniczą trasą Grand Tour of Switzerland.

Do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych.

Szwajcaria praktyczna. 

Autorzy zabierają nas w niezapomnianą 

Wielką Podróż. 

Po drodze zobaczyć można 44 naj-

większe atrakcje turystyczne Szwajcarii! 

Fascynujące miasta, przepiękne jeziora, 

niesamowite przełęcze, malownicze 

starówki, majestatyczne szczyty.

Niezbędnik 

każdego turysty 

planującego 

podróż 

do Szwajcarii
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Waluta szwajcarska – CHF

Ofi cjalną walutą jest frank szwajcarski. Euro jest powszechnie przyjmowane, reszta 

wydawana jest z reguły we frankach szwajcarskich wg kursu dnia. W wielu miejscach 

kwoty podawane są zarówno we frankach, jak i w euro. Kurs franka we wrześniu 

2016 wynosił 1 CHF = 3,95 PLN.

 MojaSzwajcaria.pl

Samochodem

Roczna opłata (vignette) za korzystanie z autostrad kosztuje 40 CHF. Można ją wykupić na 

granicy, na stacjach paliw, w urzędach pocztowych i kantonalnych lub w wybranych biurach 

w Polsce. Ważna jest przez rok kalendarzowy oraz sąsiednie miesiące (grudzień i styczeń).

 MojaSzwajcaria.pl

 
  

 

 

Co podoba się odwiedzającym pokrytą śniegiem Szwajcarię? 

Co polecają, jakie miejsca warto poznać, a jakich nie można pominąć?

#INLOVEWITHSWITZERLAND
gdzie wszystko możesz, ale nic nie musisz 

Mapa uczuć

Zbieramy wszystkie publikowane 

przy użyciu specjalnego hashtagu

#INLOVEWITHSWITZERLAND 

relacje, zdjęcia i komentarze. 

Przesyłane przez gości z całego 

świata tworzą wyjątkową mapę 

– mapę najgorętszych, najciekaw-

szych i najbardziej interesujących 

miejsc w Szwajcarii.

 

Zachęcamy do odwiedzenia naszej strony www.mojaszwajcaria.pl/zima, 

naszego profilu na Facebooku i Instagramie oraz dzielenia się z nami 

swoim opiniami i tym, co oczarowuje podczas wizyty w Szwajcarii zimą.

A jakie miejsca są najbardziej gorące? Wystarczy spojrzeć na mapę zakochanych 

w Szwajcarii www.inlovewithswitzerland.com/en/all

Szwajcaria praktyczna. 
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Zrównoważony rozwój 
Szwajcaria jest znana jako kraj nieskażonej 

przyrody, który stosuje politykę przyjazną 

środowisku w zakresie wykorzystania zasobów 

naturalnych, krajobrazu i transportu. Zaangażo-

wanie w ochronę środowiska i zrównoważony 

rozwój gwarantuje wysoką jakość oferty 

turystycznej także dla naszych gości.

Znak jakości 
Dzięki programowi „Swiss Tourism Quality Seal” 

wiodące organizacje turystyczne i ponad 2400 

oferentów z branży turystycznej działa zgodnie 

z jednoznacznie określonymi standardami jako-

ści serwisu proponowanego gościom.

Informacje o wypoczynku, spotkaniach 

biznesowych i konferencjach w Szwajcarii.

Aktualności i informacje

Interesujesz się najświeższymi wiadomościami? Strona internetowa

z informacjami o polityce, gospodarce, społeczeństwie, kulturze

i nauce w dziesięciu językach.

swissinfo.ch

Podróże do Szwajcarii

Porady i informacje, w jaki sposób dojechać do Szwajcarii. Niezależnie, 

czy podróżujesz samolotem, pociągiem czy samochodem, Szwajcaria 

oferuje doskonałe połączenia.

MojaSzwajcaria.pl, Webcode: 25321

Podróże po Szwajcarii

Wygodnie, komfortowo i bezstresowo: gęsta sieć połączeń transportu 

publicznego i optymalne połączenia gwarantują doskonałą podróż 

po całej Szwajcarii.

MojaSzwajcaria.pl, Webcode: 25349

Rezerwacje noclegów

Od stylowych i designersko urządzonych hoteli po ośrodki wellness

i gospodarstwa agroturystyczne: szybki przegląd różnych możliwości

noclegów w Szwajcarii, łatwych do rezerwacji.

MojaSzwajcaria.pl, Webcode: 25384

Szwajcaria na tablecie

Dzięki aplikacji Swiss Mag i jej e-broszurom, planowanie szwajcarskiej

przygody jest przygodą samą w sobie.

Pobierz aplikację Swiss Mag na tablet:

MySwitzerland.com / ipad 

...i smartfonie

Dzięki naszym bezpłatnym aplikacjom na smartfony, przydatne informacje,

ciekawe porady i inspirujące wskazówki są zawsze pod ręką: 

MySwitzerland.com / mobile

Wydrukowano 

na papierze 

certyfikowanym 

„Multiart Silk”

Swiss

Snow 
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 Grand Tour jest propozycją trasy przez Szwajcarię, która wykorzystuje istniejącą sieć drogową. Goście korzystają 

z trasy na własną odpowiedzialność. Switzerland Tourism oraz Grand Tour of Switzerland nie ponoszą odpowiedzialności 

za utrudnienia na trasie spowodowane robotami drogowymi, objazdami, wypadkami czy oznakowaniem związanym 

z aktualnymi wydarzeniami oraz z przepisów bezpieczeństwa drogowego.

Grand Tour to najlepszy wybór – jeśli chcesz odkryć to, co najlepsze 

w Szwajcarii podczas jednej podróży. Trasa wynosi 1600 km 

i przebiega przez najpiękniejsze regiony kraju. Poznasz 4 regiony 

językowe, przejedziesz przez 5 alpejskich przełęczy, zachwycisz się 

11 miejscami z Listy Światowego Dziedzictwa UNESCO, oczarują 

Cię 2 rezerwaty biosfery, olśnią wody 22 jezior. Zapraszamy na nieza-

pomnianą podróż z przygodami od początku do końca!

Trasa Grand Tour na stronie MySwitzerland.com

Odkryj najważniejsze punkty trasy Grand Tour podczas wirtualnej podróży. 

Oprócz inspirujących zdjęć, filmów możesz za darmo pobrać dane GXP. 

MySwitzerland.com /grandtour

Grand Tour of 
Switzerland.
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Bazylea, miasto kultury

Region Bazylei K

Wodospady Renu, 

Wschodnia Szwajcaria 

/Liechtenstein

www.swisstravelcenter.ch
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Grand Tour of Switzerlan

Autobahn

Hauptstrasse

Bahnlinie

Autoverlad

Flughafen

Grand Tour

Autostrady

Drogi krajowe

Koleje

Przewóz samochodów na platformach

Lotnisko

N

Kościół Grossmünster, 

Zurych, 

Region Zurychu

A

Zamek Wildegg, 

Region Aargau

1  Ekspres Lodowcowy (Glacier Express): Zermatt–Brig–Andermatt–Disentis–Chur–Davos/St. Moritz

2  Ekspres Bernina (Bernina Express): Chur/Davos/St. Moritz–Przełęcz Bernina–Tirano–Lugano (autobusem, tylko latem)

3  Ekspres Złotej Przełęczy (GoldenPass Line): Montreux–Zweisimmen–Interlaken–Przełęcz Brünig–Lucerna

4  Ekspres Wilhelma Tella (Wilhelm Tell Express): Lucerna–Flüelen (statkiem)–St. Gotthard–Bellinzona–Locarno/Lugano

5  Ekspres Palmowy (Palm Express): St. Moritz–Przełęcz Maloja–Chiavenna–Lugano (autobusem)

6  Ekspres Przedalpejski (Voralpen Express): Lucerna–Rapperswil–St.Gallen–Romanshorn 

7  Regionalny Ekspres Lötschberger (RegioExpress Lötschberger): Berno–Kandersteg–Brig

Trasy panoramiczne.

J

Most Kapliczny w Lucernie,

Jezioro Czterech Kantonów, 

Region Lucerny

L
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Muottas Muragl, szlak panoramiczny, 

Gryzonia
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Średniowieczne zamki,  
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Ticino
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swisstravelcenter.chgastrosuisse.ch

swisscom.comsnowsports.ch

mammut.ch

visana.chswissinfo.ch swissrent.com

intersportrent.ch grimselstrom.ch

appenzellerbier.ch

SZWAJCARSKIE SCYZORYKI |  

ZEGARKI | SPRZĘT PODRÓŻNY

victorinox.com

Partnerzy.

Rekomendowani przez Switzerland Tourism.  

MySwitzerland.com / strategicpartners

Partnerzy strategiczni Premium

Partnerzy strategiczni

Oficjalni partnerzy

American Express  

w Szwajcarii

americanexpress.ch

Mistrzowskie rowery

bmc-switzerland.com

Wynajem samochodów

europcar.ch

Brama do Alp

zurich-airport.com

Szwajcarskie linie lotnicze

swiss.com

Szwajcarska czekolada

chocolatfrey.com

Zrzeszenie Szwajcarskich Hotelarzy 

hotelleriesuisse.ch

Zrzeszenie 

Szwajcarskich Parahotelarzy

stnet.ch/parahotellerie

Usługi finansowe

ubs.com

Switzerland Cheese Marketing

switzerland-cheese.com

Prawdziwe  

szwajcarskie ciasteczka

kambly.ch

Szwajcaria pociągiem autobusem i statkiem

SwissTravelSystem.com

Handel hurtowy i detaliczny

coop.ch

guebelin.ch

swisseducation.com

kirchhofer.ch lesambassadeurs.ch

hertz.ch holycow.ch

nikon.ch


