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#INLOVEWITHSWITZERLAND
Najpiękniejsze zdjęcia, fi lmy i opo-
wieści 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

Aplikacje mobilne 
Przydatne informacje i usługi zawsze aktualne 
i w zasięgu ręki dzięki naszym bezpłatnym aplikacjom.
MySwitzerland.com/mobile
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Jeden klik. Jeszcze lepsza zima. 

Zima – wystarczy odwiedzić Szwajcarię. 
Tutaj, gdzie już w 1864 r. wymyślono i uprawiano 
pierwsze sporty zimowe, góry są naprawdę wysokie, 
a trasy zjazdowe doskonałe. Miejsce na idealne ferie. 
Więcej informacji: 
www.MojaSzwajcaria.pl/zima

Nowości
Jeszcze więcej informacji? Niezapomniane zimowe 
atrakcje i ciekawostki w naszym newsletterze. 
Zachęcamy do subskrybcji:
MySwitzerland.com/newsletter



Festiwale, magia świąt 
i zimowa zabawa.

Region o zróżnicowanym charakterze. Serce 
Szwajcarii i miejsce jej narodzin. Krajobraz kształtują 
spektakularne alpejskie szczyty, zimą pokryte pu-
szystym śniegiem. Żaden inny region nie oferuje tak 
wielu różnorodnych wspomnień na tak małym ob-
szarze: smakowite raclette podczas zimowego rejsu 
statkiem, dzień wśród śniegu u stóp Alp z panora-
micznymi widokami na góry czy spacer po Lucernie 
– mieście festiwali i świątecznej tradycji. Kieszonko-
wa wersja Szwajcarii. Tutaj zimą dopłyniesz statkiem, 
pojeździsz na nartach i na snowboardzie, założysz 
narty biegowe lub rakiety śnieżne i ruszysz odkry-
wać wyjątkowe krajobrazy. Odwiedź Snow&Fun 
Park Pilatus, pospaceruj po moście wiszącym Titlis 
lub spędź dzień w Husky Camp w Muotathal.

Lucerna – 
Jezioro Czterech 
Kantonów.

Lucerne Tourism
Tel. +41 (0)41 227 17 17
www.luzern.com
luzern@luzern.com

Region narciarski Engelberg, Centralna Szwajcaria



3   Klasztor w Engelbergu
Serowe przysmaki 
Ostry ser alpejski produkowano w Engelbergu od XII w. 
Obecnie w pokazowej serowarni mieszczącej się w klaszto-
rze świeże mleko od pasących się wśród alpejskich łąk krów 
przerabiane jest na różnorodne serowe specjały. Każdego 
dnia w w czterech kadziach powstaje słynny „Engelberger 
Klosterglocke”. Smakołyki serwuje otwarta codziennie 
i mieszcząca się w serowarni restauracja. Można też obser-
wować specjalistów pracujących przy produkcji sera.

www.engelberg.ch

4   Festiwal Wielkanocny 
Lucerna 17 – 26.03.2018
Czy jest lepsze miejsce niż Lucerna, gdzie poczuć można 
wielkanocny klimat? Najpiękniejsze utwory zagrane zo-
staną podczas koncertów nie tylko w Centrum Kongreso-
wym, ale również w kościołach Lucerny. Koncert otwarcia 
zaszczyci swoją obecnością Julia Lezhneva. Nie zabraknie 
innych charyzmatycznych artystów, którzy zaprezentują, 
jaką moc mają znane kompozycje Mozarta i Beethovena.

www.lucernefestival.ch

1   Kolejka Stoos 
Najbardziej stroma na świecie
Nachylenie nowej kolejki Stoos do 110% czyni ją naj-
bardziej stromą na świecie. Przejeżdża 28 razy dziennie 
w godzinach 7:00 – 21:00 całkiem nową trasą z doliny 
(562 m n.p.m.) w pobliżu Schwyz do górskiej wioski 
Stoos (1306 m n.p.m.). W ciągu godziny przewieźć 
może 1500 pasażerów, czyli o 50% więcej niż jej po-
przedniczka. Dostosowana do transportu wózków 
i przewozu bagażu. Otwarcie w grudniu 2017.   

www.stoos.ch 

2   Andermatt i Sedrun 
Nowe wyciągi 
Obejmują ca 14 wycią gó w SkiArena Andermatt-Sedrun 
stanie się  wkró tce rozległym terenem narciarskim. 
W sezonie 2017/2018 ruszają : nowa kolejka gondolowa 
Andermatt-Nä tschen-Gü tsch oraz wycią g krzesełkowy 
Hinterbö rdli-Strahlgand. Dzięki realizowanym inwesty-
cjom Andermatt i Sedrun zostaną  połą czone w jeden 
region najpó ź niej w sezonie 2018/2019. 

www.andermatt.ch/en/winter/skiarena-andermatt-sedrun



Majestatyczne góry.

Wśród licznych górskich szczytów Berneńskiego 
Oberlandu, kolebki sportów zimowych, w oto-
czeniu spektakularnych tras wyścigów o świato-
wej randze, czujesz się wyjątkowo. To także raj 
dla fanów outdooru i adrenaliny – rowery zimą 
i wspinaczka lodowa to tylko wybrane atrakcje. 
Nowczesna infrastruktura największych obsza-
rów narciarskich Szwajcarii pozwala przeżyć 
niezapomniane chwile. Saneczki mkną wśród 
bajkowych krajobrazów, a doskonałym zakoń-
czeniem dnia jest smakowite i pachnące fondue 
zamówione w regionalnej restauracji lub w igloo 
wypełnionym rzeźbami z lodu. W Berneńskim 
Oberlandzie czas świąt również jest wyjątkowy.

BE! Tourism Ltd.
Tel. +41 (0)31 300 33 00
www.madeinbern.com
info@madeinbern.com

Berno – 
Berneński 
Oberland.

Grindelwald First, Region Jungfrau



8   Interlaken 
Hotpot & Sauna w Brienz
Odprężenie i relaks w basenach Hotpot 
nad Jeziorem Brienz. Przepiękna panorama 
i ciepło wody w otoczeniu ośnieżonych 
szczytów. Zaplanuj korzystanie z wodnych 
atrakcji według własnych pomysłów oraz 
czas na fondue. W basenach Hotpot przeży-
jesz niezapomniane chwile w zimowej aurze 
Jeziora Brienz.  

www.hotpot-brienz.ch 

7   Region Jungfrau
Alpejski Puchar Świata, Wengen
Słynny wyścig Lauberhorn w połowie stycznia zmienia 
to przytulne miejsce w kipiący emocjami teren sportowej 
rywalizacji. Tysiące widzów śledzi zmagania zawodników 
na najdłuższej trasie mistrzostw, gdzie co roku walczą 
najlepsi. Uznawana za jedną z najtrudniejszych jest 
prawdziwym wyzwaniem dla wszystkich startujących. 
Trasę możesz też przetestować, ale już po zakończeniu 
zawodów.   

www.jungfrauregion.ch/lauberhornrace 

6   Gstaad
Szczyt przyjemności
Doskonałe trasy w pobliżu Gstaad na Was-
serngrat, jednej z pobliskich gór. Trzy stoki 
o różnym stopniu trudności. Dwa łatwe 
polecane także rodzinom. Początkujący 
powinni omijać trasy oznaczone na czarno: 
Tiger Run to najbardziej stromy stok 
w Saanenland i cieszą się nim doświadczeni 
w technice jazdy narciarze.

www.gstaad.ch/winter/wasserngrat

5   Berno 
Zrób własne fondue
Od 2 do 4 grudnia na berneńskim jarmarku 
świątecznym przygotujesz własne fondue. 
Wystarczy odwiedzić restaurację Platzhirsch. 
Na stolikach na świeżym powietrzu znajdziesz 
wszystko, co potrzebne, by przyrządzić to 
pachnące danie, przy którym miło spędzisz 
czas z przyjaciółmi. Doskonałym dopełnie-
niem uczty będzie kieliszek białego wina. 

www.bern.com/make-your-own-fondue



Panorama Zurychu © Zürich Tourismus

Zurych.

10   Baseny termalne i spa
Strefa Hürlimann
Pod sklepieniem krzyżowym piwnic starego browaru 
Hürlimann nie płynie już piwo lecz woda. Budynek 
przekształcono w strefę kąpielową. Goście korzystają 
z kąpieli termalnych w dużych drewnianych kadziach 
lub na tarasie, skąd roztacza się spektakularny widok 
na Zurych. W strefi e spa przygotowano irlandzko-
-rzymskie kąpiele i strefy masażu relaksacyjnego.  

www.thermalbad-zuerich.ch

11   Rozgrzewka dla podniebienia
Pachnące fondue
Zimne miesiące to doskonała okazja, by w różnych 
punktach miasta smakować tę wyjątkową szwajcarską 
specjalność. W drewnianych domkach w dzielnicy 
Sihlcity czy na górze Zürichberg, w tramwaju czy tuk 
tuku podczas przejażdżki po mieście albo na terenie 
wyjątkowego „Frau Gerolds Garten”. Zimą fondue zna-
leźć można w menu wielu zuryskich restauracji.  

www.zuerich.com/fondue

9   Świąteczne miasteczko w Zurychu 
23.11 – 23.12.2017
Jarmark na Sachseläuten to ponad 100 stoisk przed 
górującym nad placem budynkiem opery. W powietrzu 
unosi się zapach wina, a swoje prace prezentują lokalni 
projektanci. Tutaj spróbować można smakołyków, 
zagrać w curling, pojeździć na łyżwach, bo cel jest jeden 
– stworzyć przytulną świąteczną atmosferę.

www.wienachtsdorf.ch

Zürich Tourism
Tel. +41 (0)44 215 40 00

info@zuerich.com
www.zuerich.com



Szwajcarska jako  

zwykle kosztuje. 

Od ka dej zasady jest 

jednak wyj tek.

swiss.com Made of Switzerland.

Zarezerwuj 

na 

swiss.com

023_304_AirtoAir_140x210_ST_map_pol   1 21.08.17   13:52



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

Telefonia komórkowa
salt.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

holycow.ch

swisseducation.com

appenzellerbier.ch

intersportrent.ch landquartfashionoutlet.com

guebelin.ch

mammut.ch

hertz.chswisstravelcenter.ch

visana.chswissrent.comswissinfo.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

Zrób zimową przerwę!
Davos Klosters to jedna z najbardziej rozpoznawal-
nych zimowych destynacji na świecie. Tutaj spędzić 
można urozmaicone ferie, uprawiać sporty i ko-
rzystać z górskiej infrastruktury. Miejska atmosfera 
Davos kontrastuje z sielskim charakterem Klosters 
– obie miejscowości, oddalone od siebie 10 min. jaz-
dy samochodem, otoczone są przez górskie szczyty. 
Davos sławę zawdzięcza swemu doskonałemu 
klimatowi. Tutaj narciarze korzystali z pierwszego 
na świecie wyciągu, otwartego u stóp Jakobshorn 
w 1934 r. Dziś fani zimy z całego świata przybywają 
do tego magicznego miejsca, gdzie czeka 320 km 
tras. Klosters zmieniło się w stylową wakacyjną de-
stynację w latach 50-tych XX w., kiedy znani z ame-
rykańskich i brytyjskich fi lmów lub sceny muzycznej 
i teatralnej goście szusowali po okolicznych stokach. 
Miejsce nazywano „Hollywood na skałach”. 

Dolina Sertig, Davos Klosters, Gryzonia



12   Davos Klosters Inside
Pakiet dla gości

Goście mieszkający 
w regionie każde-
go dnia korzystać 
mogą z dodatko-

wych atrakcji w to-
warzystwie lokalnych ekspertów. 
Wschód słońca na stoku, wędrówka 
z pochodniami, szlaki telemarkowe, 
jazda na rowerach po śniegu i wizyta 
w centrum lawinowym to tylko po-
czątek długiej listy atrakcji.

www.davos.ch/inside

13    Zima w Davos Klosters
   Pakiet przed sezonem

 Wyjątkowa oferta na rozpoczęcie sezonu w Davos 
Klosters: każdy kto od 17 listopada do 22 grudnia  
skorzysta z noclegu w miejscu, które bierze udział 
w specjalnym programie, otrzymuje bezpłatnie 
skipass na okoliczne tereny narciarskie. Ceny już od 
61 CHF os./noc ze śniadaniem.

www.ferienshop.davos.ch/en/booking-proposals/



Przełęcz Oberalpass, Gryzonia

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. 

14   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

15   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



Engadin 
St. Moritz.

Magia zimy 
w wyjątkowym wydaniu.

Górna Engadyna to jeden z największych 
zimowych regionów sportowych Szwajcarii. 
Tutaj spełniają się marzenia każdego entuzjasty 
sportów na śniegu. To nie tylko 350 km perfek-
cyjnie przygotowanych tras, 57 kolejek i wycią-
gów górskich oraz 34 górskie restauracje, 
gdzie na słonecznych tarasach można się 
opalać. To też przepiękna sceneria i puszysty 
śnieg alpejski. Na odwiedzających region 
czekają malownicze engadyńskie doliny 
z tradycyjnymi domami, wśród których wije się 
ponad 200 km tras dla miłośników biegówek 
i zimowych spacerów. 

Engadin St. Moritz
Tel. +41 (0)81 830 00 01
www.engadin.stmoritz.ch
allegra@estm.ch

Zimowa panorama St. Moritz, Gryzonia



17   50 Engadyński Maraton Narciarski
Narciarstwo biegowe
Organizowany w każdą drugą niedzielę marca 
od 1969 roku. Niezmiennie popularny wśród 
fanów narciarstwa biegowego. Maraton 
(na trasie Maloja – S-chanf) i półmaraton 
(Maloja – Pontresina) przebiegają pośród 
najbardziej malowniczych zimowych krajobra-
zów regionu. 

www.engadin.stmoritz.ch/engadin-skimarathon-en

18   White Turf
Niesamowita gonitwa
To już nie tylko wyścig, to coś więcej. To tętent 
kopyt i fruwające wkoło płatki śniegu. To pełne 
emocji gonitwy, kłus koni i zakłady, kto zwycięży. 
Odważni mężczyźni i nieustraszone kobiety na 
nartach ciągniętych przez rozpędzone konie. 
Skijoring – to jedyny taki wyścig na świecie. 
Prawdziwe święto dla wszystkich zmysłów, 
wyjątkowe wydarzenie zimowego sezonu.

www.engadin.stmoritz.ch/whiteturf/en/

16   Hotel i Skipass
Super oferta
Wyjątkowa propozycja! Spędzając więcej niż jedną 
noc w Engadynie i St. Moritz, w hotelu biorącym 
udział w programie, możesz skorzystać z oferty 
Hotel + Skipass i zakupić skipass 
w cenie 38 CHF/os./dzień. Oferta na 
cały sezon zimowy 2017/2018 i na całą 
długość pobytu.  

www.engadin.stmoritz.ch/hotelandskipass 



FRANCJA

Regiony

A  Aargau
B  Region Bazylei
C  Region Berna
D  Berneński Oberland
E  Region Fryburga
F  Genewa
G  Region Jeziora Genewskiego
H  Gryzonia
I  Jura
J  Lucerna, Jezioro Czterech Kantonów
K  Wschodnia Szwajcaria / Liechtenstein
L  Ticino
M  Wallis
N  Region Zurychu

Polecamy 

1  Zurych
2  Lucerna 
3  Engelberg
4  Grindelwald
5  Andermatt
6  Davos
7  St. Mortiz
8  Saas Fee
9  Glacier 3000

Nasze propozycje 

1  – 20

Szwajcaria zimą: mały kraj, ogromna różnorodno

220 km z północy na południe. 348 km ze wschodu na zachód. 
Bogactwo i różnorodność krajobrazów w środku: 337 regionów 
narciarskich, ponad 120 lodowców, prawie 50 czterotysięczników. 
Gościnność mieszkańców. To wszystko sprawia, że ten mający 
powierzchnię 41 285 km2 alpejski kraj to zimowa destynacja nr 1!

Engelberg
Ponad 90 km tras
3 



BAZYLEA

BBBBBEEERNOEBER OBER OBEBBB

LLLLUUUCCCEEERRRLULLULLUUCERUCERR

I

E

C

B

A

Lucerna
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Ponad 320 km tras 
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Zimowe aktywności.
Alpejska sceneria, tereny zjazdowe nawet powyżej 3800 m n.p.m. 
Tysiące kilometrów tras zjazdowych, do jazdy na biegówkach, 
saneczkowego szaleństwa i zimowych wędrówek. 
Zima pełna atrakcji, dla każdego.

Trasy narciarstwa biegowego
  Engadin St. Moritz, 210 km
  Gstaad, 82 km
  Davos Klosters, 76 km
  Flims Laax, 59 km
  Val Müstair, 28 km
  Adelboden, 21 km

Narty i snowboard
  Zermatt: 54 wyciągi, 360 km tras
  Davos Klosters: 85 wyciągów, 320 km tras
  Cztery Doliny: 92 wyciągi, 412 km tras 
  Gstaad: 53 wyciągi, 220 km tras
  Engelberg: 28 wyciągów, 82 km tras
  Engadin St. Moritz: 57 wyciągów, 350 km tras
  Saas Fee: 35 wyciągów, 100 km tras
  Sedrun-Andermatt: 20 wyciągów, 200 km tras

Trasy saneczkowe
  Grindelwald, 15 km, najdłuższa w Europie
  Les Diablerets, 7,3 km, zjazdy nocne
  Zermatt, 1,6 km, najwyżej położona w Europie
  Davos, 2,8 km, jeden z najstarszych torów

Zimowe wędrówki
  Engadin-Scuol
  Przełęcz Gemmi 
  Region Appenzell

  Glacier3000
  Val Roseg
  Jungfraujoch



Jarmarki świąteczne w miastach.

Interlaken. 16 – 23 listopada
Jarmark usytuowany w centrum miasteczka 
obok kompleksu lodowisk Ice Magic. Tu drużyny 
znajomych mogą spróbować swoich sił w grze 
w bawarską odmianę curlingu. Oczywiście nie 
może zabraknąć stoisk, ponad którymi unosi się 
zapach grzanego wina i podgrzewanego sera 
– fondue i raclette. Wielka łąka zimą zmienia się 
w miejsce magiczne.   

Lozanna. 23 listopada – 31 grudnia
Bô Noël – targ świąteczny, gdzie najważniej-
szą rolę odgrywają lokalne tradycje i produkty. 
W wydarzeniu biorą udział artyści i rzemieślnicy 
przygotowując oryginalne prezenty: regionalne 
wina i piwa, wyjątkowe smakołyki, ubrania, ozdo-
by projektantów z Lozanny i okolic. Warto też 
wybrać się na małe urocze lodowisko i odwiedzić 
bar serwujący vin chaud, czyli grzane wino.

Bazylea. 23 listopada – 23 grudnia
To jeden z największych i najpiękniejszych jar-
marków Szwajcarii, któremu towarzyszy bogata 
oferta kulturalna. Przepiękne dekoracje, bombki, 
drzewka, światła. Stoiska z łakociami, lokalnymi 
produktami, w powietrzu unosi się zapach grza-
nego wina i pieczonych kasztanów.  

Stein am Rhein. 1 – 31 grudnia
Magia średniowiecznego miasta tuż przy 
niemieckiej granicy co roku przyciąga tłumy 
turystów. Stoiska, pięknie oświetlone ulice, mnó-
stwo atrakcji dla dzieci i smakołyki dla każdego. 
Grzane wino i pyszne przekąski.

Magiczne uliczki błyszczą nocnymi światłami, dachy domów pokrywa 
śnieg. Świąteczne ozdoby i lampki tworzą tajemniczą atmosferę. 
Zabytki, muzea i galerie czekają na odwiedzających. 
Więcej o miastach Szwajcarii: www.mojaszwajcaria.pl/miasta



Z nart do spa.

Hotel 7132
Imponujące czworo-
kątne płyty, dzieło ar-
chitekta Petera Zum-
thora, to wszystko, 
co oddziela spokojną 
strefę relasku ź ró deł 
termalnych w Hotelu 
7132 od bajecznych 
krajobrazó w zimowe-
go Vals w Gryzonii.

Leukerbad
Ze stacji górskiej na 
przełęczy Gemmi 
fani narciarstwa 
biegowego muszą 
tylko zjechać na dół 
kolejką i po krótkim 
biegu na nartach 
są już na terenie 
basenów termalnych 
w Leukerbad.

Grand Resort 
– Bad Ragaz
Tylko kilka minut 
potrzeba, aby od 
kolejki na szczyt 
Pizol przenieść się 
do Grand Resort Bad 
Ragaz. A na miejscu 
warto spędzić więcej 
czasu we wspania-
łych wnętrzach strefy 
wellness. 

4 Vallees & Spa – Nendaz
Tylko kilka kroków dzieli przeżywających 
emocje i pełne adrenaliny zjazdy od tych, któ-
rzy relaksują się w przyjemnie ciepłej wodzie 
basenów z widokiem na alpejskie szczyty. 

Bains de la Gruyere – Charmey
Tylko chwilę trwa zmiana sprzętu narciar-
skiego na szlafroki w Bains de la Gruyere 
w Charmey. Tu czeka ogromny zewnętrzny 
basen wypełniony wodą o temperaturze 
34°C wzbogaconą solami mineralnymi. 

Seminar and Wellness – Hotel Stoos
Od 90°C w saunie do 5°C w basenie – taka 
zmiana temperatury czeka w basenach Semi-
nar and Wellness w Hotelu Stoos. Ważne by 
zmiany następowały powoli i ostrożnie, relaks 
i zdrowie są najważniejsze.

Po długim dniu na stoku, nie ma nic lepszego niż relaks w gorących 
basenach i strumieniach by ukoić duszę i ciało. Czy to w zewnętrz-
nym basenie, w spa czy w saunie z widokiem – każda oaza wellnessu 
w szwajcarskich górach to doskonały wybór. I tylko kilka kroków 
od tras narciarskich.
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Swiss Transfer Ticket
Doskonały bilet dla osób udających 
się na wypoczynek do wybranego 
ośrodka zimowego. Obejmuje jeden 
przejazd w obie strony między grani-
cą szwajcarską lub lotniskiem a miej-
scowością docelową. Podróż nie 
może trwać dłużej niż dzień i musi 
prowadzić najbardziej bezpośrednią 
trasą. Ważność: 1 miesiąc. 

Podróżuj w najłatwiejszy i najmniej stresujący 
sposób pociągiem, autobusem i statkiem 
dzięki najsprawniejszej na świecie sieci 
transportu publicznego. Żaden inny kraj nie 
ma takiego systemu komunikacyjnego i nic 
dziwnego, że połowa Szwajcarów regularnie 
jeździ koleją. Bezpośrednie pociągi z zagrani-
cy lub z międzynarodowych lotnisk w Zurychu 
i Genewie zawiozą Ciebie do miejsca Twojego 
zimowego wypoczynku szybko, komfortowo 
i bezpiecznie. 

Swiss Travel Pass
Moż liwoś ć  nieograniczonych przejazdó w w ra- 
mach jednego biletu. Bilety waż ne są  w całej sie-
ci Swiss Travel System, w wię kszoś ci prywatnych 
kolei, w pocią gach panoramicznych, statkach, 
autobusach pocztowych i ś rodkach komunika-
cji w miastach. Waż noś ć : 3, 4, 8 lub 15 dni, tak-
że w wersji flexi na dowolnie wybrane dni w cią gu 
miesią ca waż noś ci. Bonus: 50% zniż ki na prze-
jazdy wię kszoś cią  kolejek gó rskich, bezpłatny 
wstę p do niemal wszystkich muzeó w.

Bilety Swiss Travel System 
można nabyć w Polsce: 
www.swisstravelsystem.pl

Po Szwajcarii pociągiem, autobusem i statkiem.
Swiss Travel System



Family Card
Twoje dzieci mogą bezpłatnie podróżować po ca-
łej Szwajcarii! Do biletu Swiss Travel Pass otrzy-
masz kartę rodzinną, z którą dzieci poniżej 16 lat 
podróżują bezpłatnie w towarzystwie co najmniej 
jednego z rodziców.
www.swisstravelsystem.pl

Pociąg Serowy
Od grudnia do kwietnia na trasie Montreux/Zweisimmen–
–Château d’Oex–Montreux/Zweisimmen kursuje specjal-
ny Pociąg Serowy. Podczas trwającej 5 godz. 30 min po-
dróży możesz skosztować serów, napić się wina, odwie-
dzić restaurację „Le Chalet” gdzie odbywają się pokazy 
produkcji sera i degustacja bio fondue. Trasa jest włączona 
w Swiss Travel Pass, trzeba tylko zakupić miejscówkę.

Bagaż & narty podróżują same
Podróżując do Szwajcarii samolotem korzystaj z ser-
wisu „Fly&Rail”. Nadajesz bagaż na lotnisku i od-
bierasz go w docelowym miejscu na dworcu. Z po-
wrotem dzięki ofercie „Check in” nadajesz bagaż na 
dworcu w Szwajcarii i odbierasz na lotnisku docelo-
wym. Vouchery do nabycia w punktach sprzedaży 
Swiss Travel System (22 CHF/szt. bagażu).

Koleje Panoramiczne
Posiadacze Swiss Travel Pass korzystają z oferty 
pociągów panoramicznych. Zimą na pokład zapra-
szają Ekspres Lodowcowy, Ekspres Bernina oraz 
Ekspres Złotej Przełęczy. Wystarczy wykupić miejs-
cówkę i zająć fotel przy jednym z panoramicz-
nych okien. 

Pełna oferta biletów Swiss Travel System 
i możliwość zakupu w Polsce: www.swisstravelsystem.pl



Szwajcaria praktyczna.
Sprawdź na: www.MojaSzwajcaria.pl

SWISS. Narty lecą bezpłatnie
Lotniska w Zurychu i w Genewie są w pełni zintegrowane 
ze szwajcarską siecią kolejową. Co godzinę do wielu 
szwajcarskich miast i miejscowości odjeżdżają bezpośrednie 
pociągi. Zimą jeden komplet sprzętu zimowego przewożony jest bezpłatnie. 

Waluta szwajcarska – CHF
Ofi cjalną walutą jest frank szwajcarski. Euro jest powszechnie przyjmo-
wane, 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 2017 wynosił 1 CHF = 3,73 PLN.

Samochodem
Roczna opłata (vignette) za korzystanie z autostrad kosztuje 40 CHF. 
Można ją wykupić na granicy, na stacjach paliw, w urzędach poczto-
wych i kantonalnych lub w wybranych biurach w Polsce. Ważna jest 
przez rok kalendarzowy oraz sąsiednie miesiące (grudzień i styczeń).

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.

Roaming w Szwajcarii
Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej co skutkuje wyższymi opłatami za 
połączenia wychodzące i przychodzące. Równie wysokie są koszty roamingu 
danych. Stawki za połączenie i przesyłanie danych warto sprawdzić u opera-
tora. W wielu miejscach publicznych jest dostępny bezpłatny internet.


