
Szwajcaria. Powrót do natury.

Zamienić biuro na góry, wi-fi  na lasy, a codzienny pośpiech 

na spokój małych wiosek. Natura czeka. Krystalicznie czyste 

jeziora i majestatyczne Alpy. Warto zwolnić, odpocząć 

i zakochać się w Szwajcarii. 

Regiony

A  Aargau

B   Region Bazylei

C  Region Berna

D   Region Fryburga

E   Genewa

F  Region Jeziora Genewskiego

G   Gryzonia

H   Jura

I   Lucerna, Jezioro Czterech Kantonów

J    Wschodnia Szwajcaria / Liechtenstein

K   Ticino

L  Wallis

M  Region Zurychu

Nasze propozycje
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Park Przyrodniczy Gantrisch

Lasy, kaniony, dzikie zwierzęta 

i Alpy Berneńskie.

Park Przyrodniczy Diemtigta

Wyjątkowe krajobrazy 

w magicznej dolinie.
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St-George
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Genewa

Berno

Parki przyrodnicze.

Szwajcaria jest różnorodna. Przyroda wspaniała. 

Szwajcarskie parki przyrodnicze – niepowtarzalne.  

Aby uzyskać ten status na terenie musi występo-

wać wyjątkowe bogactwo przyrodnicze i być zachowana za-

sada zrównoważonego rozwoju. To miejsca, gdzie chronione 

jest rzadkie w swej formie dziedzictwo przyrodnicze.  

1  Szwajcarski Park Narodowy

2   Lokarneński Park Narodowy (kandydat)

3  Rezerwat Biosfery Entlebuch

4  Park Przyrodniczy Thal

5  Park Biosfery Val Müstair

6  Park Jurajski Argovia

7  Park Przyrodniczy Binntal

8  Park Przyrodniczy Chassertal

9   Park Przyrodniczy Diemtigtal

10  Park Ela

11  Park Przyrodniczy Gantrisch

12  Regionalny Park Przyrodniczy Gruyère

13  Park Przyrodniczy Beverin

14  Park Przyrodniczy Doubs

15  Park Przyrodniczy Jura Vaudois

16  Park Przyrodniczy Pfyn-Finges

17   Park Przyrodniczy Szafuza (kandydat)

18  Park dzikich zwierząt Zurych Sihlwald

19   Park Odkryć Naturalnych Jorat 

(kandydat)

  Szwajcarski Park Narodowy 

  Park Narodowy 

  Regionalny park przyrodniczy

  Park Odkryć Naturalnych
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Park Juryjski Argovia 

Urocze krajobrazy 

i minerały.

5

Park Biosfery Val Müstair

Dziedzictwo narodowe 

i rezerwat biosfery 

w jednej dolinie. 

7

Park Przyrodniczy Binntal

Wioski, osady, minerały, 

endemiczne gatunki 

dzikich tulipanów. 

Park Przyrodniczy Beverin

Cztery dzikie 

i romantyczne doliny, 

dwie kultury i jeden park.
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1

Szwajcarski Park Narodowy

Najstarszy park narodowy 

w Alpach, oaza dzikiej fauny.

10

Park Ela

Tutaj przebiega wpisana 

na Listę UNESCO linia 

kolejowa Albula/Bernina.

4

Park Przyrodniczy Thal

Potężne fortece 

i fascynujące 

dziedzictwo przemysłowe. 

al

Park Przyrodniczy Doubs

Konie Freibergera 

i przepiękne dzikie rzeki.
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 Więcej informacji o przepięknych parkach na: MojaSzwajcaria.pl/parki

Zakwaterowanie blisko natury.????????????????

Wyobraź sobie szumiącą w strumieniu wodę, księżyc 

wznoszący się nad ciemnym cichym lasem, może 

gdzieś w oddali pohukującą sowę. Nic nie jest 

bardziej relaksujące i wyciszające niż czas 

spędzony w otoczeniu przyrody, gdzie usypiają 

Cię tylko dźwięki nocy. Miejsca, w których 

odpoczniesz blisko natury są wyjątkowe. Nocleg 

wśród przyrody to gwaran-

cja najlepszej regeneracji.

Niezależnie od tego, czy jesteś miłośnikiem przyrody, 

czy też romantykiem pragnącym ucieczki od codziennej 

rutyny – wśród naszych propozycji blisko natury znajdziesz 

mnóstwo inspiracji na atrakcyjne spędzenie czasu.

www.MySwitzerland.com/stayclosetonature

Odpocznij tak blisko natury. 

Chaty alpejskie

Cisza i spokój. Góry, strumyki, kwiaty… Górskie 

chaty, w których spędzisz wyjątkowy czas. Tylko 

śpiewające ptaki i odgłos krowich dzwonków z oko-

licznych pastwisk mogą zmącić ciszę. Zapach żywi-

cy, palonego ogniska i alpejskich łąk. Odpoczynek 

bez komputera, telefonu i internetu. Czas na książkę, 

spacer, brak pośpiechu i ucieczka od codzienności.

www.MySwitzerland.com/alpinehuts

Zakwaterowanie blisko natury.????????????????

Dzika przyroda. Dzikie zwierzęta. 

Szwajcarska fauna jest tak różnorodna jak krajobraz kraju. 

W towarzystwie profesjonalnie przygotowanych przewod-

ników można wybrać się na wyjątkową wyprawę. Ob-

serwacja koziorożców, orłosępów czy bobrów w ich na-

turalnym środowisku dostarczy wielu niezapomnianych 

przeżyć. Często są to gatunki zagrożone, już rzadko wy-

stępujące. Tutaj niemal na wyciągnięcie ręki. Dla miłośników 

podglądania przyrody przygotowano ponad 100 różnych pro-

pozycji wycieczek. W czasie wędrówki zdobędziesz wiedzę o dzikich gatunkach 

zwierząt w Szwajcarii i prawidłowym zachowaniu w otoczeniu dzikiej przyrody. 

www.MySwitzerland.com/wildlifewatching

Świstaki

Czujne 

i ostrożne, łatwo 

je wystraszyć. 

Zawsze gotowe do ucieczki.

Orłosępy

Dawniej ptak 

otoczony kultem. Wyginął 

w Szwajcarii w 1868 r. Od 

niedawna na nowo w Alpach. 

o

         Kozice

        Wspinają się 

   na najwyższe 

szczyty w poszu-

kiwaniu jedzenia.

Czerwony jeleń

Latem na łąkach nawet na 

2700 m n.p.m. Zimą w la-

sach. Samce gubią piękne 

poroże.

  Koziorożce

   W ciągu dnia można 

            je spotkać 

              na łąkach,

               na noc wra-

               cają w góry.
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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 stowarzyszenie Grand Tour of Switzerland nie ponoszą odpowiedzial-

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

z aktualnymi wydarzeniami oraz wynikające z przepisów bezpieczeństwa drogowego.
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  45 najważniejszych atrakcji, m.in. Top of Europe, Matterhorn

   22 jeziora o powierzchni większej niż 0,5 km2 

    przełęcze na wysokości powyżej 2000 m n.p.m.: 

Flüela, Julier, San Bernardino, św. Gotard i Furka 

   najwyżej położony punkt trasy: Przełęcz Furka, 2429 m n.p.m. 

  najniżej położony punkt trasy: Jezioro Maggiore, 193 m n.p.m.

  długość trasy: 1643 km

  sugerowany termin podróży: od kwietnia do października

 

12 obiektów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

Tarasowe winnice Lavaux  Stare Miasto, Berno  Linia kolejowa Albula/Bernina  

Rezerwat Biosfery Entlebuch  Opactwo St. Gallen  Klasztor św. Jana, Müstair  Trzy 

zamki Bellinzony  Monte San Giorgio  La Chaux-de-Fonds/Le Locle  Jungfrau-Aletsch-Bietschhorn 

 Szwajcarska Arena Tektoniczna Sardona  Architektura Le Corbusiera, Villa Le Lac, Corseaux

Podróż najbardziej malowniczymi trasami Szwajcarii, ciekawe 

miejsca, których pominąć nie można.

Grand Tour of Switzerland. 

E-Grand Tour  
Pierwsza na świecie trasa dla e-samochodów, którą już 

od sezonu letniego 2017 można w całości przejechać au-

tem elektrycznym. Na całej trasie umieszczono ponad 

200 punktów ładowania i szybkiego podładowania. Przy-

jazna środowisku i niezmiennie ekscytująca wyprawa. 

Więcej informacji: MojaSzwajcaria.pl

Grand Train Tour of Switzerland.

Grand Train Tour of Switzerland to wy-

jątkowe połączenie 1280 km najatrak-

cyjniejszych tras panoramicznych, prze-

jezdnych o każdej porze roku. Podróż 

rozpoczynasz w dowolnym miejscu 

i trwa ona tyle, ile zechcesz, 

gdy korzystasz ze specjal-

nego biletu Swiss Travel 

Pass. 

Odcinki wyznaczonej trasy:

Zurych – St. Gallen, St. Gallen – Lucerna (Ekspres Przedalpejski)  Lucerna – Montreux (Linia Golden 

Pass)  Montreux – Zermatt, Zermatt – St. Moritz (Ekspres Lodowcowy)  St. Moritz – Lugano/Locarno 

(Ekspres Bernina)  Lugano – Lucerna (Ekspres Gotarda) i na koniec odcinek Lucerna – Zurych. 
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Niezbędnik 

każdego turysty 

planującego 

podróż 

do Szwajcarii

 45 największych atrakcji turystycznych Szwajcarii

 miejsca z Listy światowego dziedzictwa UNESCO

  praktyczne wskazówki, gdzie szukać noclegu,

 gdzie smacznie zjeść, co koniecznie trzeba 

zobaczyć, jak korzystać z komunikacji miejskiej 

 trasy samochodowe i piesze  

  co warto wiedzieć zanim wyruszymy do Szwajcarii 

Do nabycia w księgarniach stacjonarnych i internetowych

Przewodnik samochodowy po Szwajcarii prowadzi 

Czytelnika trasą Grand Tour of Switzerland. 

Przewodnik Grand Tour w języku polskim. 

Wędrówki.

Są miejsca, do których nie dojeżdża pociąg, 

autobus czy kolejka górska. Mimo to, a może 

właśnie dlatego warto wybrać się na wędrów-

kę. Wybraliśmy kilka tras. 

1

2

3

4

1  Gryzonia. Arena tektoniczna Sardona

Fascynująca lekcja geologii. Starsze skały ponad 

młodszymi, co łatwo zauważyć patrząc na masyw. 

Trasa prowadzi wśród surowego krajobrazu.

Stopień trudności: średnia   |   Odległość: 11 km   |   Czas: 8 h 45 min   |   Start: Alp Naraus

2  Wallis. Pieszo na najwyższy szczyt

Na wysokości 3610 m n.p.m. wznosi się Barrhorn, 

najwyższy w Europie szczyt, na który można do-

trzeć pieszo, bez sprzętu wspinaczkowego.

Stopień trudności: trudna   |   Odległość: 18,6 km   |   Czas: 3 h 45 min   |   Start: Vorder Sänntum

3  Berneński Oberland. Romantycznie

Dwudniowa wędrówka do górskiego hotelu. 

Wieczór przy świecach i bajeczne widoki. Spacer 

wśród wodospadów doliny Lauterbrunnen. 

Stopień trudności: trudna   |   Odległość: 17,4 km   |   Czas: 7 h 10 min (2 dni)   |   Start: Gimmelwald

4  Jezioro Czterech Kantonów. Wyjątkowe pole

Entlebuch. Legeny mówią, że rysy w skałach zro-

bił pazurami diabeł. Widok na otaczające szczyty 

i błyszczące w słońcu stalowoszare formacje skalne. 

Stopień trudności: trudna   |   Odległość: 15,6 km   |    Czas: 6 h 30 min   |   Start: Sörenberg



Lato 2017.
#INLOVEWITHSWITZERLAND 

MojaSzwajcaria.pl

Natury
Powrót
do

Aplikacja Swiss Mag na tablecie 

Zainstaluj i korzystaj z naszych 

bezpłatnych ebroszur.

MySwitzerland.com/ipad

Nowości

Jeszcze więcej informacji? Niezapomniane 

lato i ciekawostki w naszym newsletterze. 

Zachęcamy do subskrybcji:

MySwitzerland.com/newsletter

Posty w mediach 

społecznościowych

#INLOVEWITHSWITZERLAND

Najpiękniejsze zdjęcia, fi lmy i opowieści 

odwiedzających Szwajcarię zebrane 

w jednym miejscu. Podziel się z nami 

swoimi wrażeniami, dołącz do naszej 

społeczności.

facebook.com/MySwitzerland

instagram.com/MySwitzerland

twitter.com/MySwitzerland

Inlovewithswitzerland.com

 
Obserwowanie jeleni 

wśród drzew, nurkowanie 

w krystalicznie czystej 

wodzie, wyjątkowe spa. 

Lato w Szwajcarii jest pełne 

atrakcji. 

Więcej na stronie:

MojaSzwajcaria.pl/lato

Aplikacje mobilne 

Przydatne informacje i usługi zawsze aktualne 

i w zasięgu ręki dzięki naszym bezpłatnym aplikacjom.

MySwitzerland.com/mobile

Swiss

Events

Family 

Trips

Swiss

Hike

Swiss City 

Guide

Best Swiss 

Hotels

Jeden klik. Powrót do natury. 

Natura 

na ipadzie

Szwajcarskie lato, interaktywne 

opowieści zebrane w jednej e-broszurze. 

Dostępna w aplikacji Swiss Mag.

Widok na Eiger Mönch i Jungfrau z chaty Lobhorn

Majestatyczne góry.

Malownicze krajobrazy, wśród których błyszczą 

tafl e ponad 800 jezior otoczonych przez niekoń-

czące się szczyty górskie. Wydarzenia światowe-

go formatu i niesamowite wspomnienia: Berno 

i Berneński Oberland należą do najurokliwszych 

miejsc w całej Szwajcarii. Na odkrywających re-

gion czeka otwartość i gościnność mieszkańców 

oraz malownicze miasta i miasteczka, z wpisa-

ną na Listę światowego dziedzictwa UNESCO  

starówką w Bernie na czele. Poza miastami 

króluje przyroda, znana na całym świecie Wielka 

Trójka Eiger, Mönch i Jungfrau oraz Jungfraujoch 

z najwyżej na świecie położoną stacją kolejową 

w Europie.  

www.madeinbern.com

BE! Tourismus AG

Tel. +41 (0)31 300 33 00

www.madeinbern.com

info@madeinbern.com

Berno – 
Berneński 
Oberland.

4   Region Jungfrau. 

Karta Adventure

Trzy razy przygoda. Zaczynasz od wjazdu 

kolejką na First. Z prędkością do 84 km/h 

zjeżdżasz First Flyerem do Schreckfeld. Po 

locie w uprzęży wskoczyć możesz do no-

wego pojazdu górskiego First i zjechać po 

ubitej trasie do Bort. Tam już czeka trottinet, 

którym pomkniesz prosto do Grindelwaldu. 

www.bit.ly/Jungfrauregion-Adventurecard

 

3   Interlaken. Schynige Platte

– dla miłośników natury

Wsiądź do zabytkowej kolejki, która 

wywiezie Cię do raju dla miłośników wę-

drówek na Schynige Platte. Po spacerze 

przez Ogród Alpejski odpocznij i zrelak-

suj się na skąpanym w słońcu tarasie 

ponad 100-letniego Hotelu Mountain. 

Swiss Travel Pass obejmuje wjazd na 

Schynige Platte.

www.jungfrau.ch/schynigeplatte

2   Haslital. 

Przełom lodowca Rosenlaui

Huczące wodospady, pełne romantyzmu 

groty, nietypowe klifowe formacje skalne: 

przez ponad tysiąc lat wody spływające 

z lodowca formowały wyjątkowe dzieła ze 

skał – ten proces trwa po dzień dzisiejszy. 

Niesamowita moc wody fascynuje, pobudza 

i oczyszcza. Przełom Rosenlaui to fenomen 

natury wśród alpejskich krajobrazów.

 www.bit.ly/Jungfrauregion-Haslital-Rosenlaui

1   Berno. Miasto i natura 

w stolicy Szwajcarii

Berno oczarowuje bogactwem kultury, 

rozrywek i sposobów na relaks. Ale co tak 

naprawdę wyróżnia szwajcarską stolicę? 

Wyjątkowa mieszanka miejskiego charakte-

ru z atrakcjami natury. Berneńska starówka 

wpisana na Listę UNESCO to miejsce, gdzie 

można doświadczyć czegoś więcej – kąpieli 

w rzecznym kąpielisku Marzili.

www.bern.com/en/aare

7   Stockhorn. 

Nieograniczona panorama 

Kamienna galeria na wysokości stacji 

kolejki górskiej prowadzi do platformy 

widokowej po północnej stronie szczytu 

Stockhorn. Oszałamiający i nieograni-

czony widok ponad jeziorem Thun aż po 

Jurę mogą podziwiać wszyscy: dzieci 

i dorośli.

 

www.stockhorn.ch/experiences/summer/view-platform

6   Adelboden. 

Idealne dla całej rodziny

Mama lubi wędrówki, tata dobre jedze-

nie. Damian chce się wspinać. Ewa nie 

może się doczekać, kiedy zjedzie na 

trottinecie. Nic prostszego. Cokolwiek 

masz ochotę robić, Adelboden ma to 

wszystko – od wież wspinaczkowych 

i tras do zjazdów po fantastyczne szlaki 

wędrowne. 

www.adelboden.ch/en/s/highlights

8   Dolina Kandertal. 

Serce szwajcarskiej natury

Wysoka alpejska dolina ponad wioską 

Kandersteg to niesamowicie bogaty 

świat roślinny i zwierzęcy. Zachwycające 

i naturalne piękno, szumiące wodospa-

dy, lodowce, wysokie ściany skalne. 

Dolina jest sekretną atrakcją każdej 

wyprawy w regionie.

www.kandersteg.ch/hikegasterntal

5   Gstaad. 

Rowerami szosowymi

Region Gstaad to doskonałe miejsce dla 

miłośników rowerów. Niezapomniane 

momenty na siodełku, kiedy połączyć 

możesz wyjątkową różnorodność i moż-

liwości treningowe z alpejską przygodą, 

odnową fi zyczną i psychiczną oraz nie-

kończącą się zabawą.  

www.gstaad.ch/roadbike 

Region i miasto Lucerna od zawsze były zwią zane z kulturą . 

Atrakcji mamy tu mnóstwo. Zabytkowe obiekty i magiczne kra-

jobrazy, które tworzą jeziora i otaczają ce je szczyty. Rigi, Pila-

tus, Titilis i Stanserhorn to wyją tkowe gó ry, z któ rych roztaczają  

się  spektakularne widoki! W samej Lucernie zobaczyć  i przeż yć  

moż na niezapomniane chwile niezależ nie od pory roku.  

W sercu Szwajcarii.

Most Kapliczny, Lucerna © Lucerne Tourism

Lucerna. 
Jezioro Czterech Kantonów.

Lucerne Tourism

Tel. +41 (0)41 227 17 17

www.luzern.com

luzern@luzern.com

10   Pilatus. Góra smoka
Pilatus to jedno z najbardziej tajemniczych miejsc 

w Centralnej Szwajcarii. I jedno z najpiękniejszych. 

Na szczyt można wjechać z Lucerny kolejką gondolową 

i powietrzną kolejką linową, a z Alpnachstad – najbar-

dziej stromą na świecie kolejką zębatą. Można też 

wybrać się w okrężną podróż, która łączy rejs statkiem, 

kolejkę zębatą, kolejki powietrzne i autobus.

11   Titlis. Wieczny lód
Wjedź jedną z najnowocześniejszych kolejek alpejskich, 

Titlis Xpress do stacji pośredniej, a dalej kolejką Titlis 

Rotair na wysokość ponad 3000 m n.p.m. Na szczycie 

podziwiaj przepiękną panoramę, zasiądź na słonecz-

nym tarasie i przespaceruj się po najwyżej w Europie 

zawieszonym moście pieszym – Titlis Cliff Walk. 

9   Lucerna. Mobility ticket
Wystarczy, że zarezerwujesz nocleg w Lucernie, 

a przy zameldowaniu otrzymasz bilet do wykorzysta-

nia na przejazdy komunikacją regionalną w 2 klasie 

(włączając statki) ważny przez okres Twojego pobytu. 

Korzystaj z bezpłatnego transportu publicznego, 

poznaj Lucernę i okolice.

www.lucern.com

Jezioro Zuryskie © Zürich Tourismus

Zurych.

13   Züri rollt. Rowery miejskie gratis
Na dwóch kółkach możesz poznać miasto. Do wyboru 

masz 881 km ścieżek rowerowych! W Zurychu rowery 

wypożyczysz bezpłatnie: miejskie, elektryczne i dla 

dzieci. Wystarczy przedstawić ważny dokument 

tożsamości i pozostawić depozyt w wysokości 20 CHF. 

Lokalizacje i aktualną dostępność rowerów można 

sprawdzić korzystając z aplikacji „Züri rollt”.  

www.zuerich.com

14   Fischers Fritz. Kemping i restauracja
Miejsce oczarowuje gości świeżymi przekąskami z ryb, 

pstrągiem z Jeziora Zuryskiego, chrupiącymi kurcza-

kami i koszykiem warzyw do przegryzania. Wszystko 

w połączeniu z wyjątkowym widokiem na Zurych i je-

zioro. Kemping z doskonale wyposażonymi namiotami 

i domkami usytuowanymi tuż nad brzegiem jeziora.

www.fischers-fritz.ch

12   Bary Badi. Życie nad rzeką
Po zmierzchu wybrane baseny rzeczne zmieniają się 

w bary nad wodą. Koncerty, odczyty, pokazy fi lmów. 

Relaks nad wodą i zachód słońca za alpejskimi 

szczytami. Do „Frauenbadi” wieczorami mogą wejść 

kobiety i mężczyźni, ale tylko boso. W tym drewnianym 

barze w centrum Zurychu panuje wyjątkowa atmosfera. 

Brzegi rzeki w Schanzengraben zamieniają się w letnie 

noce w popularne miejsce spotkań. Tu skosztujesz 

orientalnej kuchni i chłodnych drinków. 

www.barfussbar.ch    www.rimini.ch

Zürich Tourism

Tel. +41 (0)44 215 40 00

info@zuerich.com

www.zuerich.com

Partnerzy.

Rekomendowani przez Switzerland Tourism.

MySwitzerland.com / strategicpartners

Partnerzy strategiczni Premium

Partnerzy strategiczni 

Oficjalni partnerzy

American Express

w Szwajcarii

americanexpress.ch

Wynajem samochodów

europcar.ch

Szwajcarskie linie lotnicze

swiss.com

Switzerland Cheese Marketing

switzerland-cheese.com

Usługi finansowe

ubs.com

Prawdziwe 

szwajcarskie ciasteczka

kambly.ch

Brama do Alp

zurich-airport.com

SZWAJCARSKIE SCYZORYKI | 

ZEGARKI | SPRZĘT PODRÓŻNY

victorinox.com

Zrzeszenie 

Szwajcarskich Hotelarzy

hotelleriesuisse.ch

Szwajcaria pociągiem, autobusem i statkiem

SwissTravelSystem.com

Mistrzowskie rowery

bmc-switzerland.com

Handel hurtowy i detaliczny

coop.ch

nikon.ch

visana.ch

holycow.ch

swisseducation.com

appenzellerbier.ch

intersportrent.ch

swisscom.com

grimselstrom.ch

guebelin.ch

mammut.ch

swissrent.com

hertz.chswisstravelcenter.ch

swissinfo.ch

lesambassadeurs.ch

snowsports.ch

gastrosuisse.ch

kirchhofer.ch

Ojczyzna szwajcarskiej czekolady 

od 1819 r.  

cailler.ch

Davos Klosters.

Destination Davos Klosters

Tel. +41 (0)81 415 21 21

www.davos.ch / www.klosters.ch

info@davos.ch / info@klosters.ch

Atrakcje:

przejazd bez dodatkowych opłat kolejkami i wyciągami  wędrówki szlakami, trasami tematycznymi 

i panoramicznymi  relaks nad brzegami krystalicznie czystych górskich jezior  oddychanie świeżym 

górskim powietrzem i niewiarygodne widoki  bezpłatne przejazdy lokalnymi autobusami i pociągami 

w dolinie (bez dolin sąsiednich)  specjalne oferty i rabaty

Atrakcje:

serowarnia Clavadeler Alp, zobacz, jak robi się ser z alpejskiego mleka  

pokaz czekoladowy Schneider’s Chocolate, artysta przy pracy  obser-

wacja dzikich zwierząt: w otoczeniu jeleni i kozic  wiosłowanie na stoją-

co: spróbuj na Jeziorze Davos  wędrówki z przewodnikiem  ponad 700 

aktywności w cenie

Magia gór w Davos Klosters – kolejki górskie bezpłatnie! Jeśli zostajesz na noc 

w hotelu, apartamencie, czy grupie apartamentów otrzymasz kartę gościa 

„Davos Klosters Card”, która daje prawo do podróżowania bez opłat wszystki-

mi otwartymi kolejkami górskimi oraz lokalnymi autobusami i pociągami.

www.davos.ch/en/summer/activities/davos-klosters-inclusive/

15   Davos Klosters Inclusive. Twoje lato, Twoje wspomnienia.

Davos Klosters Active. Najlepszy letni program dla gości.

Kolejka górska Parsenn © Davos Klosters

Od czerwca do października przygotowano specjalną ofertę „Davos Klosters 

Active”. Ten letni program dla gości pozostających na dłużej niż jedną noc 

w regionie obejmuje atrakcje sportowe, propozycje dla rodzin z dziećmi, atrak-

cje artystyczne i kulturalne, zwiedzanie i wycieczki. 

www.davos.ch/en/summer/activities/davos-klosters-active/

Muottas Muragl © ESTM

Engadin St. Moritz.

Południowo-wschodnie Alpy w dolinie Engadyny, ukształto-

wane wieki temu przez ruchy kontynentalne, majestatycznie 

wznoszą się dookoła. Najbardziej znane szczyty to boha-

terowie wspinaczkowych opowieści – wśród nich m.in. Piz 

Bernina (4049 m n.p.m.). Wyjątkowe połączenie wąskich 

krawędzi, łagodnych szczytów oraz mieniących się błękitnych 

jezior górskich bywa zaskakujące. Masyw wokół Engadyny to 

mnóstwo atrakcji: lodowce, migocząca „sala balowa Alp”, jej 

trzy- i czterotysięczniki wraz z krystalicznie czystymi jeziorami 

i srebrną wstęgą strumieni płynących przez dolinę.   

Góry. Jeziora. Co za światło!

16   Muottas Muragl
Widok od wieków inspirował nie tylko artystów. Już 

sam wjazd czerwonej kolejki na szczyt to spektakl. 

Od ponad 100 lat wspina się po stromym zboczu i jest 

drugą najstarszą kolejką w regionie Gryzonii. Niektórzy 

przyjeżdżają tu, aby świętować, inni wędrują podziwiając 

górską panoramę – na dół do Pontresiny lub w górę do 

chaty Segantiniego i Schafbergu, gdzie słynny włoski 

malarz Giovanni Segantini zmarł w odosobnieniu.

www.engadin.stmoritz.ch/muottasmuragl

17   Rowery górskie
400 kilometrów świetnie oznaczonych górskich tras rowero-

wych. Każdy, kto szuka spektakularnych zjazdów i bajecz-

nych panoram może czerpać z wiedzy lokalnych ekspertów. 

Oferują oni fachową organizację wycieczek dla zaawanso-

wanych i początkujących. Specjalne hotele dla rowerzystów, 

funkcjonalna infrastruktura i usługi dodatkowe. Wyciągi 

w górach wywożą rowerzystów tam, gdzie otwierają się 

przed nimi zupełnie nowe perspektywy i ambitne wyzwania.

www.engadin.stmoritz.ch/biking 

Engadin St. Moritz

Tel. +41 (0)81 830 00 01

www.engadin.stmoritz.ch

allegra@estm.ch

Linia Bernina, Gryzonia © Erik Suesskind 

Koleje Retyckie.

Fascynują od ponad 125 lat 

Otwarta w 1889 roku trasa z Landquart do Klos-

ters dała początek tej niezwykłej sieci kolejowej. 

Pociągi kursują po 384 km torów przez spektaku-

larne wiadukty i okrężne tunele harmonijnie wpisa-

ne w krajobraz. Odcinki Bernina i Albula od 2008 

roku wpisane są na Listę UNESCO. 

18   Gryzonia: Ekspres Bernina

Linie Albula i Bernina wiją się wśród górskich 

krajobrazów z północy na południe. Przejazd po-

ciągiem panoramicznym od lodowców do palm 

prowadzi przez 55 tuneli oraz 196 mostów, 

a nachylenie torów miejscami wynosi prawie 

70 promili. 

www.rhb.ch/bernina

19   Ekspres Lodowcowy

Startuje ze słynnego St. Moritz lub nie mniej 

znanego Davos prosto do Zermatt, nad którym 

wznosi się słynny Matterhorn. Ekspres przejeż-

dża przez Gryzonię, wąwóz Renu określany jako 

„Szwajcarski Grand Canyon” i malownicze doliny 

Wallis. 

www.rhb.ch/glacierexpress

Koleje Retyckie

Tel. +41 (0) 81 288 65 65

www.rhb.ch

railservice@rhb.ch

Podróżuj w najłatwiejszy i najmniej stresujący 

sposób pociągiem, autobusem i statkiem 

dzięki najsprawniejszej na świecie sieci 

transportu publicznego. Dojazd do miejsca 

Twojego wypoczynku szybko, komfortowo, 

bezpiecznie i punktualnie. 

Swiss Travel Pass

Możliwość nieograniczonych przejazdów w ra-

mach jednego biletu. Bilety ważne są w całej sieci 

Swiss Travel System, w większości prywatnych ko-

lei, w pociągach panoramicznych, statkach, auto-

busach pocztowych i środkach komunikacji miej-

skiej w 75 miastach. Ważność: 3, 4, 8 lub 15 dni. 

Bonus: 50% zniżki na przejazdy większością kole-

jek górskich, bezpłatny wstęp do niemal wszystkich 

muzeów, bezpłatna karta rodzinna Family Card.

Pełna oferta biletów Swiss 

Travel System i możliwość 

zakupu w Polsce na stronie: 

www.swisstravelsystem.pl

Po Szwajcarii pociągiem, autobusem i statkiem.

Swiss Travel System

Family Card

Dzieci mogą bezpłatnie podróżować po całej Szwaj-

carii! Z kartą rodzinną otrzymaną do biletu Swiss 

Travel Pass, dzieci poniżej 16 lat podróżują bezpłat-

nie w towarzystwie co najmniej jednego z rodziców. 

www.SwissTravelSystem.pl

Swiss Travel Pass Flex

Ważny w całej sieci Swiss Travel System przez 

3, 4, 8 lub 15 dowolnie wybranych dni w ciągu 

miesiąca ważności. Nowość: przy równocze-

snym zakupie Half Fare Card Combi (60 CHF) 

można korzystać z przejazdów ze zniżką 50% 

w pozostałe dni oprócz tych wybranych. 

Zwiedzaj miasta

Każde miasto w Szwajcarii ma własny charakter. 

Bilet Swiss Travel Pass pozwala korzystać z tram-

wajów, autobusów, statków i kolejek podmiejskich 

w 75 miastach i miasteczkach w całej Szwajcarii. 

To idealny sposób na odkrywanie lokalnych atrakcji. 

Museumspass

Możesz odwiedzić już prawie 500 muzeów bez ku-

powania biletów wstępu. W przybytkach kultury 

Swiss Travel Pass zamienia się w Museums Pass. 

Inspiracje i listę muzeów znajdziesz na 

www.museumspass.ch

Bagaż prosto do celu

Podróżując po Szwajcarii korzystaj z serwisu 

transportu bagażu do i z miejsca odpoczynku 

z każdego międzynarodowego lotniska. Na tere-

nie Szwajcarii możesz przesyłać bagaż pomiędzy 

wybranymi destynacjami. Vouchery do nabycia 

w punktach Swiss Travel System.

 
  

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

Bez paszportu

Od grudnia 2008 roku Szwajcaria należy do strefy Schengen. 

Do przekraczania granicy wystarczy dowód osobisty. Nie jest po-

trzebna wiza. Kontrole celne nadal są utrzymane. Nie ma określo-

nej kwoty wymaganej na jeden dzień pobytu w Szwajcarii.

 MojaSzwajcaria.pl

Szwajcaria praktyczna. 


