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rzyznam szczerze, że Szwajcarii nigdy nie było na liście kra-
jów, które koniecznie muszę odwiedzić. Zawsze miałam o niej 
mgliste, stereotypowe pojęcie: dobre zegarki, wyśmienita cze-
kolada, imponujące ośrodki narciarskie oraz wysokie, onie-
śmielające wręcz ceny. 

Po raz pierwszy pojechałam tam latem 2020 roku. Miałam 
napisać artykuł dla „Wysokich Obcasów” o podróżowaniu w pandemii. I zako-
chałam się w tym kraju bez reszty. W ciągu półtora roku byłam w Szwajcarii 
cztery razy, a pisząc ten tekst, znam datę kolejnej, piątej podróży. W tym czasie 
trafiła ona na listę trzech najpiękniejszych miejsc, które udało mi się w życiu 
odwiedzić, a także stała się kierunkiem, o którym myślę w kontekście czaso-
wego pomieszkiwania. Sympatią do niej zaraziłam grupę moich przyjaciół, 
a sama czuję się jej instagramową ambasadorką. 

Ten subiektywny przewodnik po miejscach, które 
miałam okazję odwiedzić, powstał dlatego, że każda 
moja podróż wywoływała w mediach społecznościo-
wych ogromne zainteresowanie. Powtarzały się pyta-
nia o  miasta, noclegi, ceny, kierunki czy praktyczne 
rozwiązania. I chociaż staram się te informacje archi-
wizować, pomyślałam, że warto zebrać je w  jednym 
miejscu. Może akurat zainspirują kogoś do kilkudnio-
wej wakacyjnej podróży. 

A  używam określenia „subiektywny przewodnik”, 
bo zależało mi na tym, żeby nie był to kolejny zbiór 
ciekawostek na temat Szwajcarii skopiowanych z in-
ternetu. Historię odwiedzanych przeze mnie miast 
najlepiej opisuje organizacja turystyczna Switzerland 
Tourism (www.MojaSzwajcaria.pl); za każdym razem, 
gdy lecę do kraju Helwetów, tam szukam informacji. 
Nie będę ich zatem kopiować. Proszę ten tekst trakto-
wać jako dodatek do mapy. 

Szwajcaria  
bardzo szybko 
trafiła na listę 
trzech najpięk-
niejszych miejsc 
na świecie, które 
udało mi się w ży-
ciu odwiedzić. 

P
WSTĘP

http://www.MojaSzwajcaria.pl
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MATTERHORN

Jedna z najbardziej charakterystycznych gór świata i niewątpliwy symbol Szwajcarii. 
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Podstawowe informacje

  ɕ Z Warszawy do Zurychu dolecisz w 2 godziny. 
  ɕ Na miejscu poruszasz się pociągami – to czysta przyjemność!
  ɕ Darmowa aplikacja SBB pozwala wybrać i kupić odpowiedni bilet, a tak-

że zaplanować trasę. 
  ɕ Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej – uważaj na koszty roamingu!
  ɕ Jeżeli planujesz się przemieszczać, zainwestuj w Swiss Travel Pass. Nie 

należy do najtańszych, ale możesz z nim podróżować po całym kraju – 
pociągami, komunikacją miejską albo kolejkami wysokogórskimi. 

  ɕ Płacenie kartą się nie opłaca, przynajmniej w moim banku. Na począt-
ku korzystałam z gotówki i aplikacji Revolut, a potem założyłam konto 
walutowe. 

Komfortowe pociągi, czyste dworce i przyjazna obsługa – taka podróż to przyjemność. 
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Dla kogo jest Szwajcaria?

Długo jeździłam po świecie, zanim zrozumiałam, jakie warunki musi spełniać 
dane miejsce, abym uznała je za piękne. Po pierwsze, musi tam być czysta 
woda, w której można się kąpać; wakacje bez pływania są moim zdaniem nie-
pełne. Po drugie, muszą tam być też góry. Koniecznie wysokie – patrzenie na 
nie uspokaja, a wyczerpujące piesze wycieczki pozwalają się wyciszyć i wyczy-
ścić głowę. Połączenie gór z wodą to dla mnie gwarancja wypoczynku. 

Ale Szwajcarię pokochałam nie tylko za ukształtowanie terenu. Na każdym 
kroku widać tu potężny kapitał społeczny. Objawia się dbaniem o czystość, 
poszanowaniem zasad, ekologicznym podejściem do życia. Lubię zasady i lu-
bię, gdy się ich przestrzega. To bardzo ułatwia życie i pozwala unikać spięć czy 
konfliktów. 

Mówi się, że wolność Szwajcara kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność 
jego sąsiada – nie mogłabym ująć tego lepiej. Dbanie o innych to tutaj gwaran-
cja własnego spokoju. 

Gdy po raz pierwszy przyleciałam do Szwajcarii, mieszkałam w Lucernie. 
Byłam zaskoczona, że wśród turystów przeważa młodzież. Lucerna jest ośrod-
kiem akademickim; studenci w weekendy wsiadają na rowery i jadą w góry, 
umawiają się na wycieczki albo biorą narty i jadą pociągiem do Davos. 

Wysokie góry przyciągają fanów sportów ekstremalnych, ale jest tu też mnó-
stwo tras pieszych i  rowerowych, które można przejść spokojnym tempem 
albo przejechać na rowerze elektrycznym, zatrzymując się przy okazji na de-
gustację sera. Można też przyjechać na weekendowe zakupy w luksusowych 
butikach oraz kubek doskonałej czekolady. 

 
Czas na rozkosze podniebienia z bajecznym widokiem w tle – szwajcarska specjalność. 
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Czy w Szwajcarii jest drogo?

To pytanie zadawane jest mi najczęściej. Odpowiadam pytaniem: a  czy we 
Włoszech, w Grecji i w Hiszpanii jest drogo? Najczęściej pada odpowiedź, że 
to zależy; że można podróżować tanio, a ceny rosną wraz ze wzrostem kom-
fortu. Podobnie jest ze Szwajcarią. Uważam, że jeżeli stać nas na Grecję czy 
Włochy, Szwajcarię powinniśmy przynajmniej rozważyć. 

Za każdym razem, gdy tam lecę, szukam atrakcyjnych cenowo hoteli na 
portalach Booking.com i Airbnb.com. Warto zaznaczyć, że trzygwiazdkowy hotel 
w Szwajcarii oferuje najczęściej naprawdę dobry standard. Zawsze korzystam 
z hotelowych śniadań, ale kolacje jadam w restauracjach. Szwajcarzy kochają 
kuchnię. Widać w niej wpływy włoskie i francuskie. Tu ceny faktycznie są wyż-
sze  niż w  Polsce – za dobrą kolację dla jednej osoby zapłacimy powyżej 
40 franków. 

Wody się nie kupuje – Szwajcarzy piją kranówkę, a  bidony uzupełniają 
w miejskich fontannach. Przyznaję, że pierwszy kubek wody z fontanny pije 
się z duszą na ramieniu; to nie jest coś, do czego my, Polacy, jesteśmy przyzwy-
czajeni. Ale to nie wszystko. Niektóre miejskie punkty z wodą pitną oferują też 
wodę sodową! Jest po prostu pyszna! Pozostałe drobne zakupy spożywcze robi 
się w sklepach sieci Migros lub Coop, dostępnych w każdym miasteczku. 

Transport

Swiss Travel Pass (STP) to taki superbilet, którego możliwości poznałam pod-
czas mojej pierwszej podróży do Szwajcarii. Mieszkałam wtedy w Lucernie, ale 
codziennie rano wsiadałam w pociąg i jechałam zwiedzać – Engelberg, Mar-
bach, Titlis, Rigi. Szwajcaria jest doskonale skomunikowana. Pociągi są kom-
fortowe, dworce czyste, a obsługa przyjazna (mała rzecz, która tak wiele zmie-
nia – na każdy peron prowadzą z  jednej strony schody, a  z  drugiej strony 
podjazd; to niesamowicie ułatwia życie, kiedy podróżujemy z dużym bagażem; 
proste rozwiązania zawsze są najlepsze!). Dzięki STP można poruszać się po-
ciągami, autobusami, statkami oraz większością kolejek wysokogórskich, a do-
datkowo w cenie mamy wejściówki lub zniżki do wielu muzeów. Jest to duży 
wydatek, bo za trzydniowy karnet zapłacimy około tysiąca złotych, ale jeżeli 
planujemy intensywne zwiedzanie, może się okazać najbardziej ekonomicz-
nym rozwiązaniem. 

http://booking.com
http://airbnb.com
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Szwajcarzy kochają dobrą kuchnię. Widać w niej wyraźnie wpływy włoskie i francuskie. 

Zwiedzanie według klucza kulinarnego może być dobrym pomysłem na podróż.
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dybym miała polecić Państwu jedno szwajcarskie miasto, bez 
żadnych wątpliwości wybrałabym Lucernę. Zrobiła na mnie 
tak duże wrażenie, że wracałam do niej podczas każdej kolej-
nej podróży do Szwajcarii. W tym roku zabiorę tam czworo 
moich przyjaciół i troje ich dzieci. 

Tym, co wyróżnia Lucernę, jest atmosfera. Mają rację ci, 
którzy mówią, że panuje tu śródziemnomorski klimat. Miasto leży nad brze-
giem otoczonego górami Jeziora Czterech Kantonów i jest przykładem dosko-
nałego wykorzystania naturalnego potencjału na potrzeby turystyki. Brzegi 
jeziora pełne są plaż, kempingów, parków, placów zabaw, plenerowych siłowni 
i torów do bocce. 

Po jeziorze pływa drewniany basen, trenują tu wioślarze i kajakarze, można 
wypożyczyć żaglówkę albo popłynąć w rejs statkiem widokowym. Pamiętam, 
że kiedy wyszłam z hotelu po raz pierwszy i spojrzałam na panoramę miasta, 
powiedziałam do mojego przewodnika: „Właśnie tak to sobie wyobrażałam”. 

Lucerna jest największym w Szwajcarii ośrodkiem turystycznym, a przy oka-
zji największym ośrodkiem studenckim. Już w sierpniu zjeżdża się tu młodzież 

LUCERNA
L A T O

G

w poszukiwaniu mieszkań do wynajęcia. Ich obecność 
odmładza miasto. To dzięki temu jest tu wiele pubów, 
barów i budek z niezłym (i znacznie tańszym niż w re-
stauracjach) jedzeniem. Na schodach po obu stronach 
mostu nieustannie przesiadują grupki młodych ludzi, 
jedząc, śmiejąc się i rozmawiając. 

W  Lucernie zawsze mieszkam nad samym brze-
giem jeziora. Jak wielu mieszkańców miasta, codzien-
nie rano i wieczorem idę popływać. Na kamiennych 
schodach, które prowadzą do wody, nawiązują się 

Lucerna zrobiła 
na mnie tak duże  
wrażenie, że wracam 
do niej podczas  
każdej podróży 
do Szwajcarii. 

znajomości, zawsze znajdzie się ktoś, kto chętnie opowie swoją historię. 
Zatrzymuję się w niewielkim hoteliku Beau Séjour. Położony jest nieco na 

uboczu, z dala od głównych szlaków turystycznych. Poruszam się pieszo. Na 
dworzec kolejowy i do portu idę 10 minut. Przemierzam tę trasę codziennie, 
bo Lucerna to doskonała baza wypadowa. Przedpołudniami zwiedzam okolicę, 
a popołudnia spędzam nad jeziorem. 

Oczywiście, w folderach turystycznych najwięcej informacji można znaleźć 
na temat starej, zabytkowej części miasta. Jest ona przepiękna i będąc w Lu-
cernie, nie można pominąć tego punktu programu. Zabytkowy most z basztą, 
najbardziej charakterystyczna budowla w mieście, to również punkt spotkań. 
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LUCERNA

Niespieszny spacer przez starą, zabytkową część miasta jest obowiązkowym punktem programu. 
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L U C E R N A  -  L A T O

Idąc stąd brzegiem rzeki w głąb starówki, mijamy restauracje, lodziarnie, cu-
kiernie. To miejsce tętni życiem. 

Starówkę zwiedzałam w towarzystwie przewodniczki. Przyznaję, że na po-
czątku byłam sceptyczna. Tego typu spacery kojarzyły mi się ze smutnym obo-
wiązkiem z czasów wycieczek szkolnych. Ale to właśnie przewodniczka poka-
zała mi miejsca, o których nie piszą przewodniki, a także opowiedziała historie 
i legendy, których nie znalazłam w internecie. 

Jakie na przykład?
  ɕ Że okazały hotel na wzgórzu należał podobno do Michaela Jacksona. 
  ɕ Że woda w rzece jest tak czysta, że nie ma w niej ryb, bo brakuje im po-

żywienia. 
  ɕ Że 300 lat temu tunelem między restauracjami przewożono ryby na targ. 
  ɕ Że malowidła na pierwszej w Lucernie aptece mają konkretne znacznie – 

w każdym oknie jest symbol choroby i lekarstwo, które ją leczy. Tylko środ-
kowe okno jest puste. Napisano nad nim: „Na miłość lekarstwa nie ma”. 

  ɕ Że przy charakterystycznej fontannie co roku rozpoczyna się karnawał. 
  ɕ Że zabytkowy drewniany most spłonął doszczętnie, bo turysta zgasił na 

nim cygaro; most odbudowano w 8 miesięcy. 
  ɕ Że w pobliskiej restauracji, oznaczonej gwiazdką Michelin, serwują fryt-

ki (Brasserie Bodu – sprawdziłam, potwierdzam). 
  ɕ Że do Lucerny przyjeżdżają Azjaci, by kupić ze-

garki – mają pewność, że kupują tu oryginały. 
  ɕ Że w czasie pandemii sklepy na „zegarkowej” uli-

cy miesiącami były zamknięte; dla turystów z Eu-
ropy nie opłacało się ich otwierać. 

Drewniany  
most powstał 
w XIV wieku,  
jako część miej-
skiego systemu 
obronnego. 
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L U C E R N A  -  L A T O

Zabytkowy most 
z basztą jest bez 
wątpienia najbar-
dziej rozpozna-
walną budowlą 
w mieście. 

Nasz spacer trwał 45 minut. W tym czasie dowiedzia-
łam się więcej, niż ze wszystkich przewodników i arty-
kułów zamieszczonych w sieci. 

Starówka to jednak nie wszystko. Jest punktem obo-
wiązkowym, ale klimat śródziemnomorskiej Lucerny 
można poczuć po drugiej stronie mostu, za pływającym 
basenem. To tam cumują jachty i pływają SUP-y. To tam 
życie toczy się wolniej. 
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ierwszym turystą na Rigi był podobno Brytyjczyk. Stanął kie-
dyś nad brzegiem Jeziora Czterech Kantonów i powiedział, 
że stamtąd, z góry, musi rozpościerać się nieprawdopodobny 
widok. 

Miał rację. Punkt widokowy na Rigi po prostu trzeba odwie-
dzić. W ostatnich dwóch latach dużo się tu zmieniło; powsta-

ły nowe trasy trekkingowe, pojawiło się też mnóstwo drewnianych leżanek 
pośród drzew. Można podziwiać z nich majaczące w oddali czterotysięczniki. 

Za pierwszym razem dotarłam tam promem; z  Lucerny płynie się około 
40  minut do Vitznau. Potem przesiadłam się do charakterystycznej kolejki 
zębatej. Gdy byłam w Lucernie rok temu, wjechałam na Rigi nowoczesną gon-
dolą. Wszystkie bilety są w cenie Swiss Travel Pass i już ta część podróży jest 
atrakcją samą w sobie. 

Na szczycie polecam krótki spacer do punktu widokowego; potrafię siedzieć 
w tym miejscu godzinami i wpatrywać się w góry. Przewodnik, który zabrał 
mnie tam, gdy byłam w Lucernie po raz pierwszy, tłumaczył, że z Rigi roztacza 
się widok podobny do tego z pokładu helikoptera. Nie widać zaledwie dwóch 

RIGI 
L A T O

z 24 szwajcarskich kantonów – Genewy, bo za-
słaniają ją Alpy, i Bazylei, bo leży za nisko. 

Jeżeli, w drodze na szczyt, do stacji kolejki 
Rigi Kaltbad dotrą Państwo w  porze lunchu, 
polecam naleśniki u pana, który ma swoją bud-
kę naprzeciwko peronu. Sprzedaje je tu od 
40  lat. Właściciele budynku się zmieniali, ale 
zawsze jakoś udawało mu się namówić ich na 
przedłużenie umowy najmu. Lokal jest mały, 

W punkcie wido-
kowym na szczycie 
Rigi mogę siedzieć 
godzinami i po prostu 
wpatrywać się w góry.  

usiąść można na dworze, na miękkich koloro-
wych poduszkach ułożonych na drewnianych 
ławach. Najpopularniejsza pozycja w menu to 
naleśniki fit, czyli te z kremem orzechowo-cze-
koladowym. Właściciel lokalu przekonuje, że 
tu, na wysokości, nie tuczą. 

Na Rigi Kaltbad można też spędzić noc. Tak 
właśnie zrobiłam za pierwszym razem. Dzięki 
temu mogłam skorzystać z  wyjątkowego ze-

P

Na Rigi zabiera nas kolejka zębata. 
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wnętrznego basenu z  wodami termalnymi, z  którego 
roztacza się oszałamiająca górska panorama. Na krawę-
dzi tego basenu odpoczywałam bite 3 godziny, aż moja 
skóra zaczęła przypominać rodzynkę. Co ważne, żeby 
skorzystać z tej atrakcji, nie trzeba tu nocować; można 
wykupić całodzienną wejściówkę. 

Dwukrotnie próbowałam zlecieć z Rigi na paralotni, 
ale za każdym razem wiatr był za silny. Proszę trzymać 
kciuki, by udało się tym razem. 

Przystanek 
w drodze na szczyt 
– basen z wodami 
termalnymi. 
I oszałamiającą 
górską panoramą. 
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ej atrakcji nigdy nie mam w  planach, ale kiedy już jestem 
w Szwajcarii, wysokie góry po prostu mnie do siebie wzywają. 
Za każdym razem zmieniam więc nieco koncepcję, żeby do-
stać się na dach Europy. 

Na Titlis wjechałam podczas mojej pierwszej wizyty 
w Szwajcarii. Szczyt sięga 3238 m n.p.m., ale kolejka dociera 

oczywiście na stację umieszczoną nieco niżej. Góruje on nad Engelbergiem, 
dobrze Państwu znanym z powodu zawodów w skokach narciarskich rozgry-
wających się na tutejszej skoczni. 

Trasa na górę składa się z trzech części i wymaga dwóch bezstresowych prze-
siadek. Jeden z odcinków pokonujemy nowoczesną kolejką obrotową. Bilet 
w obie strony to spory wydatek – około 90 franków – ale ja, dzięki Swiss Travel 
Pass, kupuję go ze zniżką 50 procent. 

TITLIS,  JUNGFRAUJOCH 
L A T O  I  Z I M A

T
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Na Titlis wjeżdżam latem. Na początku widoki są 
obłędne! Niestety, gdy docieram na górę, wszystko spo-
wija gęsta mgła. Co więcej, jest zimno! Szorty to nie był 
dobry pomysł... Odpuszczam więc jedną z największych 
atrakcji tej stacji, czyli most linowy zawieszony najwyżej 
w Europie. Na zdjęciach, zrobionych w pięknym słońcu, 
wygląda nieziemsko! Będzie pretekst, by wrócić. 

Switzerland Tourism, czyli organizacja odpowiedzial-
na za promocję Szwajcarii, na której zlecenie opisuję 
swoją podróż, proponuje mi spotkanie z Fabianem, pra-
cującym w jednostce promującej Titlis. Wybieramy się 
na lunch na jednej z pośrednich stacji. Siadamy na tara-
sie, mgła się rozrzedza, widok jest nie do opisania. 

Ponad przełęczą 
Jungfraujoch 
wzrok przyciąga 
charakterystyczny 
budynek obserwa-
torium astrono-
micznego. 
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Fabian opowiada, że w  czasie pandemii było tu na-
prawdę niewielu turystów. Wierzę mu, bo w czasie pół-
godzinnej przejażdżki na górę nie spotkałam nikogo. Ale 
o tym, jak wielu ludzi chce rzucić okiem na świat z Titlis, 
świadczy wielkość parkingu przed wejściem do kolejki – 
spokojnie można go porównać do tego przed polskim 
hipermarketem. W ogóle mnie to nie dziwi. Titlis robi 
na mnie ogromne wrażenie. Rozważam, czy jutro nie 
przyjechać tu znowu. 

Mój towarzysz postanawia zjechać ze mną na sam dół. 
Zwraca uwagę, że na wagonikach kolejki umieszczone są 
flagi: zarówno konkretnych państw, jak i szwajcarskich 
kantonów. Kantony leżące nad jeziorem mają na nich 
dwa kolory – biały i błękitny. W drodze powrotnej do 
Engelbergu gramy więc we flagi. Wygrywam. 

Odkąd poznaję Titlis, moje podejście do podróżowa-
nia po Szwajcarii zmienia się diametralnie. Teraz za każ-
dym razem tak układam plan podróży, żeby stanąć na 
dachu Europy. Wysokie góry wołają mnie, gdy tylko lą-
duję na lotnisku w Zurychu. 

Dlatego właśnie zimą 2021 roku, chociaż nie było tego 
w planach, postanawiam odwiedzić Jungfraujoch, zwa-
ny Top of the Europe. Aplikacja SBB, w której są infor-

T I T L I S ,  J U N G F R A U J O C H  –  L A T O  I  Z I M A

Szwajcarzy chętnie 
manifestują przy-
wiązanie do swojej 
tradycji i kultury. 
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macje o rozkładach jazdy wszystkich, nawet 
najmniejszych kolejek w kraju, podpowiada 
mi, że z hotelu na sam szczyt dotrę w 3 go-
dziny. Uznaję, że warto, mimo że za wjazd 
na górę płacę ponad 120 franków (możliwe 
zniżki na STP). Aplikacja prowadzi mnie za 
rękę na każdym etapie podróży; podpowiada numery 
peronów, na których stoją moje pociągi, i określa czas, 
jaki mam na przesiadkę. 

Jungfraujoch to przełęcz w Alpach Berneńskich, ale ta 
nazwa oznacza też duży ośrodek turystyczny. Jest tu ho-
tel, są restauracje, sklepy, obserwatorium, a nawet mu-
zeum. Na górę wjeżdża się najwyżej położoną w Europie 
koleją zębatą, a wszystko to dzieje się u podnóża Jun-
gfrau, szczytu sięgającego 4158 m n.p.m. 

Na samej górze robię sobie zdjęcie przy najwyżej usta-
wionej choince w Europie ( jest akurat połowa grudnia), 
a na jednej z oszronionych bombek wyskrobuję #ĄĘ – 
mój znak rozpoznawczy. Z szelmowskim uśmieszkiem 
przyglądam się, jak turyści z całego świata robią sobie 
z nim zdjęcia. 

Znowu jednak nie mam szczęścia. Gęsta mgła nie po-
zwala mi cieszyć się widokiem. Na pocieszenie robię 
mnóstwo zdjęć oblodzonego obserwatorium; w  życiu 
nie widziałam tak dużych sopli ułożonych poziomo!

Moja wytrwałość w odwiedzaniu najwyższych szczy-
tów Szwajcarii zostanie nagrodzona kilka tygodni póź-
niej, gdy razem z przyjaciółmi polecimy do Zermatt. 

T I T L I S ,  J U N G F R A U J O C H  –  L A T O  I  Z I M A

Zimowy spacer 
w otoczeniu 
majestatycznych 
szczytów będzie 
niezapomnianym 
przeżyciem. 

Od kiedy poznałam 
Titlis, za każdym razem 
tak układam plan 
podróży, żeby stanąć 
na dachu Europy. 
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ałożenie było proste: tym razem do Szwajcarii lecimy całą gru-
pą. Ja, Damian Michałowski, znany Państwu z „Dzień Dobry 
TVN” i Radia ZET, Mikołaj Kruk (Radio ZET, Eleven Sports) 
oraz nasze Przystawki. Damian doskonale jeździ na nartach, 
Mikołaj wracał na snowboard po kontuzji, a ja miałam piękny 
kombinezon w stylu retro! W życiu kieruję się wprawdzie za-

sadą mówiącą, by nie przyczepiać sobie niczego do stóp (nart, deski, rolek, 
wrotek), bo mój błędnik wtedy wariuje, ale na potrzeby tego wyjazdu postano-
wiłam spróbować narciarstwa. 

Wybraliśmy Zermatt, bo kilka tygodni wcześniej zobaczyłam zdjęcia Mat-
terhornu zrobione przez Marcina Kucińskiego. I zakochałam się bez reszty. 

Wynajęliśmy średniej klasy hotel (Holiday), który oferował śniadania i kola-
cje; kluczowe było dla nas to, żeby po całym dniu spacerowania czy zabaw na 
stoku nie szukać miejsca, w którym można by było coś zjeść (zwłaszcza że 
z tym było różnie – końcówka stycznia nie zalicza się do sezonu turystycznego, 
więc większość restauracji otwierała się dopiero wieczorami). Ponownie pod-
kreślę, że średniej klasy hotele w Szwajcarii oznaczają naprawdę dobry stan-

ZERMATT I  GORNERGRAT
Z I M A

dard. Pokoje w hotelu Holiday były skromne, ale wynagradzały nam to co-
dzienne kolacje przypominające wielogodzinne biesiady, w  trakcie których 
zaprzyjaźniliśmy się z obsługą. 

Zermatt ma to do siebie, że nawet jeżeli nie uprawia się sportów zimowych, 
trudno się tutaj nudzić. Wioska tętni życiem. Jest tu muzeum, mnóstwo skle-
pów i sklepików, a na szczególną uwagę zasługuje stara, drewniana część wio-
ski. Gdy świeci słońce, warto napić się kawy w barze przed hotelem Zermat-
terhof. Grzechu warte jest też jedzenie w  doskonałej włoskiej restauracji 
Molino (lasagne!). Jeżeli ktoś z kolei lubi przywozić z podróży pamiątki, ko-
niecznie powinien odwiedzić sklepik z pocztówkami i plakatami w małym 

Z

W Zermatt trudno 
się nudzić, nawet 
jeśli nie uprawia się 
sportów zimowych. 
Wioska wręcz tętni 
życiem. 

centrum handlowym naprzeciwko dworca. 
Wprawdzie trudno trafić tak, by sklep był otwar-
ty – właściciel bywa tu łącznie może przez 4 go-
dziny dziennie – ale naprawdę warto spróbo-
wać. Za 15–20 franków można kupić piękne, 
nietuzinkowe pamiątki. 

Najwspanialsze w Zermatt jest to, że cokol-
wiek by człowiek robił, robi to pod czujnym 
okiem Matterhornu. Góra wyłania się spomię-
dzy pensjonatów, widać ją z kładki, którą da się 
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W CIENIU MATTERHORNU

W Zermatt i jego najbliższej okolicy wszystko robi się pod czujnym okiem szwajcarskiej góry gór. 
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przejść z jednej strony ulicy na drugą, można wreszcie 
spoglądać na nią, czekając na pociąg lub elektryczną tak-
sówkę (Zermatt jest wioską zamkniętą dla samocho-
dów; jeżdżą tu tylko elektryczne wariacje na temat me-
leksów – niektóre przerobiono na taksówki, inne 
transportują zaopatrzenie do sklepów i hoteli). 

Matterhorn ma wysokość 4478 m n.p.m. i jest najbar-
dziej charakterystyczną górą świata, zwłaszcza gdy 
przyglądamy mu się z Zermatt. Zdobi też opakowanie 
czekolady Toblerone i  to właśnie jemu tabliczki za-
wdzięczają trójkątny kształt. 

Wyjątkowy widok na Matterhorn rozpościera się rów-
nież z Gornergrat; jest to cały kompleks atrakcji oraz 
tras stworzonych z myślą o narciarzach, snowboardzi-
stach i... saneczkarzach. Wjeżdżamy tu z Zermatt kolej-
ką zębatą (warto usiąść po prawej stronie, patrząc w kie-
runku jazdy, dzięki temu będziemy mogli się cieszyć 
Matterhornem niemalże przez całą drogę). Mijana po 
drodze infrastruktura robi wrażenie nawet na tych, któ-
rzy nie jeżdżą na nartach. Gondole, wyciągi, szkółki dla 
najmłodszych, hotel, restauracje, kawiarnie i – moje ulu-
bione miejsce – rastafariańska wioska igloo. 

Wiecie oczywiście, 
której górze opako-
wania Toblerone 
zawdzięczają swój 
trójkątny kształt?

Z E R M A T T  I  G O R N E R G R A T  –  Z I M A
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Ze stacji końcowej można zejść pieszo, ale trzeba 
mieć na nogach rakiety. Decyduje się na to mnóstwo 
turystów. Na stacjach pośrednich też nie brakuje atrak-
cji. Wspomniana wioska igloo to tylko jedna z nich. Za 
10 franków można na przykład wypożyczyć sanki na cały 
dzień. Brzmi niewinnie, ale proszę tej atrakcji nie lekce-
ważyć! Prędkość, jaką pozwala rozwinąć tutejszy tor sa-
neczkowy, może być naprawdę przerażająca. Pan, który 
wypożyczał nam sanki, opowiadał, że można tę trasę 
pokonać w 8 minut, ale byli też tacy, którym zajęło to 
prawie godzinę. 

Z końcowej stacji na Gornergrat postanawiam prze-
spacerować się na dół. Nie mam ze sobą rakiet, więc 
upadki zdarzają mi się co kilkanaście minut. Chcąc 
uniknąć kolejnego, popełniam największy błąd – próbu-
ję iść „poboczem”, bo tam nawierzchnia nie jest wyśli-
zgana. I oczywiście wpadam w zaspę. Po pas. 

Zermatt (w tle) 
jest wioską wolną 
od ruchu samocho-
dowego. Jeżdżą tu 
tylko elektryczne 
meleksy. 

Z E R M A T T  I  G O R N E R G R A T  –  Z I M A
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Bliskość wyciągów, 
doskonałe jedzenie, 
świetne après-ski 
i generalnie brak 
jakichkolwiek pro-
blemów – w Szwaj-
carii naprawdę 
można aktywnie 
wypocząć. 

Będąc w Zermatt, 
złamałam swoją 
zasadę, by nie 
przyczepiać sobie 
niczego do stóp, 
i spróbowałam 
narciarstwa. 

Z E R M A T T  I  G O R N E R G R A T  –  Z I M A
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Po kilkunastu minutach docieram do ra-
stafariańskiej wioski igloo, gdzie panuje 
niezwykle wyluzowana atmosfera. Pogoda 
jest przepiękna, narciarze i snowboardzi-
ści odpoczywają na leżakach, wpatrując 
się w Matterhorn. 

Bilet na Gornergrat kosztuje około 
40 franków (cena się zmienia w zależności 
od pory dnia). Pozwala on dowolnie poru-
szać się pomiędzy stacjami. To ważne zwłaszcza dla miłośników saneczek – 
sprzęt wypożycza się na stacji Rotenboden, a oddaje na stacji niżej (Rot horn). 
Żeby powtórzyć zjazd, trzeba z sankami wsiąść do kolejki i ponownie wjechać 
na Rotenboden (opłata za wypożyczenie sanek jest jednorazowa). 

Trzeciego dnia naszego pobytu w Zermatt zepsuła się pogoda. Uznałam, że 
to doskonały moment, żeby po raz pierwszy w życiu spróbować narciarstwa. 
Najwięcej szkółek jest na stacji Sunnegga. O pomoc w zarezerwowaniu termi-
nu proszę obsługę mojego hotelu; nie ma z tym żadnego problemu. Za trzygo-
dzinną lekcję i  wypożyczenie sprzętu płacę około 900 złotych. Jeżeli ktoś 
z Państwa nie ma własnych nart, polecam udać się do wypożyczalni znajdują-
cej się przy samym wejściu do kolejki na Sunneggę. Ja, niestety, popełniłam 
szkolny błąd i zdecydowałam się na wypożyczalnię koło dworca. Zanim dotar-
łam do wyciągu z tymi wszystkimi nartami, kijkami, w tych butach, byłam już 
zmęczona, spocona i... powiedzmy, że lekko poirytowana. 

Infrastruktura dla początkujących narciarzy w Zermatt jest doskonała: pła-
skie wyciągi, łączki, tory do slalomu. Kompetentni, przemili i cierpliwi instruk-
torzy sprawiają, że człowiek zaczyna wierzyć we własne możliwości. Jako że 
dobrze mi szło, po pierwszej trzygodzinnej lekcji zarezerwowałam następną, 
żeby kilka godzin później... jednak ją odwołać. Życie jest za krótkie, żeby robić 
rzeczy, które nie sprawiają nam przyjemności. Lepiej pojechać na Gornergrat 
i poszaleć na saneczkach. 

Pobyt w Zermatt dał nam wszystkim dużo radości. Oczywiście, atmosferę 
tworzą ludzie, a my byliśmy w sprawdzonym, ulubionym gronie. Ale łatwość 
poruszania się po wiosce, bliskość wyciągów, atrakcji, doskonałe jedzenie, 
świetne après-ski, wieczorne picie grzańca na starówce i charakterystyczny dla 
podróżowania po Szwajcarii brak problemów pozwoliły nam przede wszyst-
kim porządnie odpocząć. A o to w tym wszystkim chodziło. 

Z E R M A T T  I  G O R N E R G R A T  –  Z I M A

Infrastruktura dla  
narciarzy w Zermatt 
jest doskonała, a prze-
mili i cierpliwi instruk-
torzy sprawiają, że czło-
wiek zaczyna wierzyć 
we własne możliwości. 
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o Marbach pojechałam latem, trzeciego dnia mojego pierw-
szego pobytu w  Szwajcarii. Widziałam już Engelberg oraz 
Titlis i czułam, że nic wspanialszego mnie tutaj nie spotka. 
Pamiętam, że w drodze na miejsce czułam wręcz rozdrażnie-
nie i zniecierpliwienie; zastanawiałam się, czy nie zawrócić 
na najbliższym przystanku autobusowym i nie spędzić kolej-

nego dnia tak, jak lubię – nad jeziorem, z widokiem na góry. 
Irytację pogłębił widok następnej kolejki; skoro tą najwyższą, z najbardziej 

spektakularnymi widokami, jechałam dzień wcześniej, to jaki był sens wsiadać 
do tej?

Był. Widoku z Marbach nie da się porównać z niczym innym. Nawet nie będę 
próbować. Siedziałam na trawie jak zahipnotyzowana. Nie mogłam się napa-
trzeć na zbocza tak różnorodnie pofałdowane. 

Pan z restauracji przyniósł mi tutejszy przysmak – bardzo słodki deser, któ-
ry spokojnie można sobie odpuścić, zwłaszcza gdy się nie przepada za bitą 
śmietaną. 

MARBACH
L A T O

D

Ja siedziałam i patrzyłam, ale większość ludzi za-
czynała trekking, ostry rowerowy off-road albo wsia-
dała na szalone letnie saneczki – takie gokarty, tylko 
że z górki, więc szybsze. 

W drodze powrotnej wstąpiłam jeszcze do fabryki 
serów, gdzie zjadłam najdelikatniejszą mozzarellę 
(tak, mozzarellę!) na świecie. Szwajcaria słynie ze 
zrównoważonej ekologicznej produkcji; to tu dowie-
działam się, że mozzarella nie lubi spać – by osiągnąć 
idealny efekt, trzeba wstawać do niej w nocy i ją prze-
wracać. 

Jeżeli będą mieli Państwo okazję zobaczyć Mar-
bach, proszę zrobić wszystko, by do wizyty tu dopro-
wadzić. Wrażenia będą niezapomniane. 

Widoku z Marbach 
nie da się porównać 
z niczym innym. 
Siedziałam na trawie 
i patrzyłam jak  
zahipnotyzowana. 
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Marbach – raj dla 
miłośników trek-
kingu i rowerzy-
stów z ambitnym 
zacięciem. 

To właśnie w dro-
dze powrotnej 
z Marbach zjadłam 
najdelikatniej-
szą mozzarellę 
na świecie!
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odróż koleją Bernina zawsze była wysoko na mojej liście eu-
ropejskich turystycznych marzeń do zrealizowania. Nie-
zmiennie powtarzam, że gdy coś robię, robię to porządnie, 
dlatego kiedy pojawiła się okazja, by wsiąść do Ekspresu Ber-
nina, postanowiłam przejechać całą dziewięciogodzinną tra-
sę – najpierw pociągiem z Chur do włoskiego Tirano, a potem 

stamtąd, autobusem, z powrotem do Szwajcarii, do Lugano. 
Ekspres Bernina to duma Kolei Retyckich, a słowo „duma” jest jak najbar-

dziej uzasadnione. Pociąg – podobnie jak kolejki na Gornergrat, Rigi czy Jun-
gfraujoch – jest czerwony, a  tym, co go wyróżnia, są panoramiczne okna. 
To dzięki nim w czasie podroży można podziwiać niesamowite widoki. 

EKSPRES BERNINA  
J E S I E Ń

P
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Ekspres w pigułce

  ɕ Na trasie pociągu jest 55 tuneli oraz 196 mostów 
i wzniesień. 

  ɕ Najwyżej położony punkt, na który wjeżdża kolej-
ka, sięga 2253 m n.p.m. – to wyżej niż Kasprowy 
Wierch i niecałe 300 metrów niżej niż Rysy. 

  ɕ Trasa prowadzi przez tereny wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO. 

  ɕ Różnica między najwyżej a najniżej położoną sta-
cją wynosi 1800 metrów. 

  ɕ Różnica temperatur pomiędzy nimi może sięgnąć 
nawet 20 stopni Celsjusza. 

  ɕ Na jednym z ostatnich odcinków trasy pociąg za-
mienia się w tramwaj. 

Znakiem roz-
poznawczym 
Ekspresu Bernina 
są panoramiczne 
okna. To dzięki 
nim można podzi-
wiać niesamowite 
widoki. 
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E K S P R E S  B E R N I N A  –  J E S I E Ń

Po drodze jest co podziwiać, dlatego też podróż warto zaplanować wtedy, gdy pogoda dopisuje. 

Przejazd przez wiadukt Landwasser jest jedną z największych atrakcji na trasie Kolei Retyckich.
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W jednym z przewodników wyczytałam, że warto za-
jąć miejsce po prawej stronie, patrząc w kierunku jazdy, 
bo tu widoki są najpiękniejsze. To prawda, chociaż nie 
do końca ma to znaczenie. Ja przemierzałam tę trasę 
z grupą poznanych na peronie Amerykanów. Ich otwar-
tość sprawiła, że w naszym wagonie była jedna wielka 
impreza. Biegaliśmy z jednej strony wagonu na drugą, 
robiliśmy sobie zdjęcia, co kilka chwil ktoś krzyczał: „Ej, 
patrzcie na to!”. 

Robienie zdjęć przez szybę nie miało najmniejszego 
sensu, bo odbijało się w  niej wnętrze pociągu. Kiedy 
więc nagrałam kilka filmików, postanowiłam po prostu 
cieszyć się chwilą. Na Instagramie moim obserwatorom 
pokazałam zdjęcia z oficjalnej strony Kolei Retyckich. 

Pociągiem dotarłam do uroczego włoskiego Tirano. 
Na obiad, spacer i kawę miałam około 1,5 godziny. Na-
stępnie wsiadłam do autobusu Bernina i dojechałam do 
szwajcarskiego Lugano. 

Ważna uwaga! Podróż Ekspresem Bernina ma sens 
tylko wtedy, gdy pogoda dopisuje. Początkowo pro-
gnozy na dzień, na który miałam zarezerwowany bilet, 
zapowiadały opady i mgłę. Na szczęście rano się wypo-
godziło. 

E K S P R E S  B E R N I N A  –  J E S I E Ń

Lugano – ostatni przystanek naszej długiej, dziewięciogodzinnej przygody. 

Biegaliśmy z jednej strony wagonu na drugą,  
co kilka chwil ktoś krzyczał: „Ej, patrzcie na to!”. 
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e trzy miasta leżą tak blisko siebie, że można je odwiedzić 
w czasie jednej podróży. W Lugano zatrzymałam się na dwie 
noce, bo bardzo chciałam zobaczyć malowniczo położoną 
Gandrię. To niewielka wioska przyklejona do skały; ktoś z mo-
ich widzów porównał ją do Positano. Pod względem architek-
tury faktycznie coś w tym jest, ale klimat Gandrii jest zupełnie 

inny niż Positano. Wioska jest niewielka, spokojna, nie ma straganów, tłumów 
i gwaru. Turyści przypływają tu tramwajem wodnym na obiad i spacer szlakiem 
oliwnym, z którego Gandria słynie. Można nim dojść do samego Lugano. Gan-
dria to również najdalej wysunięta miejscowość w stronę Włoch, dlatego te 
włoskie wpływy są tu tak bardzo widoczne. 

Lugano swoim położeniem i klimatem bardzo przypomina mi Lucernę. 
Jest tu mnóstwo młodzieży, skupionej nad brzegiem jeziora, zwłaszcza na 
trawnikach przed Muzeum Sztuki Nowoczesnej. To również największe mia-
sto w kantonie Ticino. Mimo że liczy zaledwie 60 tysięcy mieszkańców, spra-
wia wrażenie rozległego. Tu również stawiam na hotel usytuowany na ubo-
czu (Lido Seegarten), za to przy samym wejściu do kolejki na Monte Brè 
( jeżeli mamy STP, na górę wjedziemy bez dodatkowych opłat) – warto zoba-
czyć rozciągającą się z góry panoramę miasta. 

Zupełnie inny klimat niż w Lugano panuje w Asconie. Jest ona bardziej kame-
ralna, spaceruje się tu wąskimi uliczkami, które prowadzą do promenady nad 
jeziorem. Chcąc się cieszyć widokiem, decyduję się na hotel przy samym brzegu. 
Ascona może być doskonałym wyborem dla pary, która chce nieco odpocząć. 
Można tu pospacerować, odprężyć się albo wypożyczyć rower i pojechać na wy-
cieczkę do pobliskiego Locarno. Tak właśnie postanowiłam zrobić. 

LUGANO, LOCARNO, ASCONA 
J E S I E Ń

Położenie tych trzech miast może być pretek-
stem do zorganizowania sobie intensywnej, róż-
norodnej wycieczki. Wystarczy 4–5 noclegów, żeby 
pospacerować, popływać tramwajem wodnym 
i spróbować doskonałej kuchni. 

T

Lugano, Locarno 
i Asconę najlepiej 
odwiedzić podczas 
jednej kilkudniowej 
wycieczki. 
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GANDRIA

Idealne miejsce dla poszukujących spokoju oraz chwili wytchnienia od gwaru i tłumu turystów. 
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L U G A N O ,  L O C A R N O ,  A S C O N A  –  J E S I E Ń

Wąskie, urokliwe uliczki Ascony prowadzą do promenady nad jeziorem. 

W Lugano, mieście kwiatów, parków i ogrodów, czuć śródziemnomorski klimat. 
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L U G A N O ,  L O C A R N O ,  A S C O N A  –  J E S I E Ń

Locarno, miasto z najcieplejszym w Szwajcarii klimatem, leży na brzegu Lago Maggiore. 

Dominująca w Locarno południowa roślinność dodaje miastu wyjątkowego uroku. 
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ałuję, że Szwajcarię odkryłam tak późno, ale wierzę, że rzeczy 
dzieją się nie bez przyczyny. Zrozumienie własnych podróżni-
czych potrzeb pozwoliło mi w pełni docenić walory turystycz-
ne tego kraju. Gdybym musiała wybrać tylko jedno państwo, 
do którego będę podróżować do końca życia, Szwajcaria mia-
łaby spore szanse. 

Kiedy jestem w Szwajcarii, staram się na bieżąco relacjonować swoje podró-
że. Wszystkie te relacje znajdą Państwo na moim profilu na Instagramie w tak 
zwanych wyróżnionych. Za kilka tygodni dołączy do nich kolejna, z Lucerny. 

W  Szwajcarii wciąż jest tyle miejsc, które 
chciałabym zobaczyć! Marzy mi się kilkudniowa 
podróż po niej na rowerach, chciałabym zoba-
czyć też Zermatt latem. Zimą co roku ciągnie 
mnie z kolei St. Moritz, a w mojej kolekcji zdjęć 
ze słynnymi szwajcarskimi pociągami wciąż bra-
kuje fotki z Glacier Express. 

Wszystko przede mną!

CO DALEJ?

Wszystkie moje podró-
że można śledzić na 
bieżąco na Instagramie. 
Są tam również wcześ-
niejsze relacje. 

Rowery? Zermatt latem? Glacier Express? Pomysłów na odkrywanie Szwajcarii nie brakuje. 

Ż
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W DROGĘ!

Przede mną kolejna, piąta już podróż do Szwajcarii. Na pewno nie ostatnia!
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