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Wsiąść do pociągu nie byle jakiego, a właściwie 
pociągów przemierzających najpiękniejsze 
zakątki Szwajcarii w ramach Grand Train Tour  
of Switzerland, to świetny pomysł nie tylko  
na romantyczny wyjazd. Scenografia Alp  
z wplecionymi w nią uroczymi miasteczkami 
jak z innej epoki, dużymi miastami, jak Zurych 
czy Lucerna, które oferują wszystko, co 
najlepsze miasta mają do zaproponowania, po 
górską wędrówkę w nieustannym zachwycie 
naturą. Szwajcaria to jeden z najbardziej 
ekologicznych krajów świata poważnie 
traktujących idee zrównoważonego rozwoju. 
Tym bardziej polecam pociągi, bo to przecież 
jeden z najbardziej ekologicznych sposobów 
podróżowania, a przy okazji dający ogrom 
satysfakcji – tory biegną przez najbardziej 
oszałamiające panoramy Alp. W tym 
przewodniku znajdziecie opisy wszystkich 
tras, rodzaje pociągów, którymi możecie je 
przebyć, a które są atrakcją samą w sobie. 
Dodatkowo mnóstwo praktycznych informacji 
oraz reportaże znanych podróżników: Michała 
Cessanisa, Małgosi Szumskiej - Dziczkowskiej 
i Natalii oraz Łukasza ze Złotej Proporcji – oni 
osobiście pokonali wybrane odcinki i dzielą się 
z Wami swoimi emocjami i doświadczeniami. 
Ich relacje potwierdzają, że to fantastyczna 
przygoda, na którą sama nabrałam ochoty, 
więc do zobaczenia w Szwajcarii. 
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Szwajcarii

Ekspres 
Lodowcowy 

w pobliżu 
Hospental  
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Szwajcarii.
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słynny wiadukt 

Landwasser.
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i autor podróżniczej serii 
Do zobaczenia  

w Dzień Dobry TVN.  
Autor książek 

podróżniczych.
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przez góry, 
jeziora 

i wodospady

ZŁoTA ProPorCjA 
Natalia i Łukasz to 

autorzy bloga 
o podróżach i kuchniach 
świata zlotaproporcja.pl, 

uwielbiają naturę  
i aktywne podróżowanie, 

podróżują, smakując 
lokalną kuchnię  

i szukając niebanalnych 
kadrów oraz inspirujących 

widoków.
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w pięć dni 
– pięć 

światów 

MAŁGorZATA 
SZuMSkA- 

-DZICZkoWSkA 
Aktorka teatru lalek, 

przewodniczka, 
podróżniczka, 

instruktorka jogi, autorka 
książek: Zielona sukienka. 
Przez Rosję i Kazachstan 
śladami rodzinnej historii, 

Twarze Tajfunu.  
O poszukiwaniu szczęścia  

na Filipinach.





GraND TraiN 
ToUr 

oF SwiTzErLaND
 11 dużych jezior, 4 języki urzędowe, 

5 obiektów światowego dziedzictwa UNESco 
i 1280 kilometrów wspaniałych widoków.

Panoramiczne pociągi przez cały rok oferują ci 
dostęp do najciekawszych atrakcji i zabytków 

Szwajcarii. wsiądź do jednego z nich, oprzyj się 
wygodnie i odkrywaj niezwykłe krajobrazy 

i kultowe miejsca Szwajcarii. Grand Train Tour 
of Switzerland łączy najpiękniejsze panoramicz-
ne linie w jedną unikalną trasę. Nie ma jednego 
z góry ustalonego celu podróży ani dokładne-
go czasu jej trwania. Drogę możesz rozpocząć, 

przerwać i wznowić w dowolnym czasie  
i miejscu – czy to w zermatt lub St. Moritz, 

w kantonie Ticino lub przy winnicach  
Lavaux nad jeziorem Genewskim, 

nad wodospadami renu, albo nad jeziorem  
czterech kantonów. Potrzebujesz do tego  

– dosłownie – tylko jednego biletu, 
czyli Swiss Travel Pass.



W Szwajcarii walutą jest frank 
szwajcarski, jednak w wielu 
turystycznych miejscach można 
płacić w euro (reszta wydawana jest 
we frankach). Poza tym Szwajcaria to 
kraj, gdzie najczęściej płaci się kartą.

W Szwajcarii używa się płaskich 
wtyczek, jeśli masz okrągłą wtyczkę 
w swoich urządzeniach, zabierz 
odpowiedni adapter. Większość hoteli 
oferuje także przejściówki bezpłatnie.

Do Zurychu dolecisz z Warszawy, 
krakowa, Gdańska i Wrocławia  
liniami lotniczymi SWISS.  
 rozkład lotów 

Na lotnisku najlepiej zaopatrz się  
w lokalną kartę, aby mieć dostęp do 
internetu (np. Swisscom, Salt).  
koszt: od 20 ChF/7 dni. 

W wielu pociągach możesz spokojnie 
zakupić napoje, przekąski, a nawet coś 
ciepłego do jedzenia. Płatność jest 
możliwa zarówno gotówką, jak i kartą. 

   BILETY NA KOLEJ:

Swiss Travel System to nie tylko około 29 tys. km 
rozległej sieci transportu publicznego w Szwajcarii, ale 
to także wyjątkowa oferta biletów dostępnych  
dla zagranicznych gości.
Cała trasa Grand Train Tour w Szwajcarii jest w pełni 
objęta biletem swiss travel pass (stp), także w wersji 
Flex. Na niektórych odcinkach mogą obowiązywać 
dodatkowe opłaty za rezerwację miejsc (ekspres 
Lodowcowy, ekspres Bernina). Tymi samymi trasami 
kursują też pociągi regionalne.
Swiss Travel Pass umożliwia odwiedzającym zwiedzanie 
Szwajcarii wzdłuż i wszerz pociągiem, autobusem 
i statkiem przez 3, 4, 6, 8 lub 15 kolejnych dni lub,  
w wersji Flex, wybranych dni w ciągu miesiąca  

INFORmATOR
Przed wybraniem się w podróż warto pamiętać 

o kilku żelaznych zasadach:

Pociąg zębaty 
napędzany parą 
Brienzer Rothorn 
w Oberlandzie 
Berneńskim. 
Widok na jezioro 
Brienz.

i
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https://www.swiss.com/pl/en/homepage


Ceny biletów 2022
Ceny w wersji podstawowej stp: 
232 ChF (3 dni); 
281 ChF (4 dni); 
359 ChF (6 dni); 
389 ChF (8 dni); 
429 ChF (15 dni).

Ceny w wersji Flex: 
267 ChF (3 dni); 
323 ChF (4 dni); 
384 ChF (6 dni); 
409 ChF (8 dni); 
449 ChF (15 dni).

oznaczającego kolejnych 30 dni. jeśli masz mniej niż 
25 lat, możesz skorzystać z wersji biletu Youth, która 
obniża cenę biletu o 30 proc. 

w każdej wersji biletu otrzymujesz dodatkowo takie 
korzyści, jak:
–  nieograniczone korzystanie z transportu 

publicznego w ponad 90 miastach,
– bezpłatny wstęp do ponad 500 muzeów,
– wjazd kolejką linową na rigi, stanserhorn i stoos.

Dzieci do lat 16 w towarzystwie co najmniej jednego 
rodzica (posiadającego bilet Swiss Travel System) 
podróżują bezpłatnie z Family Card. Swiss Travel Pass 
jest dostępny także jako bilet elektroniczny.
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https://www.myswitzerland.com/en-nz/planning/transport-accommodation/tickets-public-transport/


   REZERWAcJE:

rezerwacja miejsca jest obowiązkowa w:
– ekspresie Bernina,
– ekspresie Panoramicznym Gotarda,
– ekspresie Lodowcowym.

Proces rezerwacji jest bardzo prosty i czytelny 
– dla każdego odcinka dedykowana jest strona 
internetowa, na której możesz dokonać wyboru 
miejscówki lub zakupić pojedynczy bilet na 
interesujący odcinek. 

Linki do stron z rezerwacjami

rezerwacja na poniższe pociągi nie jest 
obowiązkowa, ale jest zalecana: 
– Linia GoldenPass,
– kolej Vigezzina-Centovalli.

Linki do stron z rezerwacjami

i

Zermatt – St. Moritz 
(ekspres Lodowcowy)

St. Moritz – Lugano 
(ekspres Bernina)

Interlaken–Montreux 
(Złota Przełęcz Panoramiczna)

Lugano – Lucerna 
(ekspres Panoramiczny Gotarda)

rozkład jazdy wszystkich środków 
komunikacji publicznej

rozkłady jazdy pociągów panoramicznych premium:

10

https://shop.rhb.ch/en
https://shop.glacierexpress.ch/
https://journey.mob.ch/en/routing
http://prenota.vigezzinacentovalli.com/
https://www.sbb.ch/en
https://mob.ch/
https://www.glacierexpress.ch/en/travel-planning/timetables/
https://www.rhb.ch/pl/panoramazuege/bernina-express
https://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/trains-trips/rail-travel-specialtrains/panoramareisen/gotthard-panorama-express/timetable.html


Grand Train Tour to osobisty nawigator  
po biletach i trasach, można go pobrać bezpłatnie 
w Apple Store lub Google Play. Dzięki aplikacji nie 
tylko zarezerwujesz bilet, kupisz pakiet Swiss Travel 
Pass, ale także znajdziesz hotel czy restaurację. 
Nieodłączną częścią aplikacji jest również zabawa: 
możesz zbierać pieczątki i nagrody oraz dzielić 
się nimi ze znajomymi za pośrednictwem mediów 
społecznościowych.

   BOOKLETY I ApLIKAcJE

My Grand Train Tour – ten zawierający  
32 strony booklet ułatwi planowanie podróży  
i nawigowanie.  
Poza ciekawostkami o trasie i niezbędnymi  
mapkami znajdziesz tu również miejsce na zbieranie 
pieczątek z każdej miejscówki, którą odwiedzisz. 
Dodatkowo książeczka obfituje  
w kody Qr, dzięki którym odkryjesz więcej 
ciekawostek z każdego odcinka podróży.

Dolina Centovalli 
(w kantonie Ticino) 
i wioska Intragna.
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https://play.google.com/store/apps/details%3Fid%3Dcom.GrandTrainTour%26hl%3Dpl
https://brochures.myswitzerland.com/en/home/?p=1&sSearch=grand%20train


połączenia

Zurych – Lucerna – InterLaken

◀

InterLaken - ZweIsImmen – montreux

◀

montreux – VIsp – Zermatt

◀

Zermatt – st. morItZ

◀

st. morItZ – tIrano – Lugano

◀

Lugano – BeLLInZona – FLüeLen – Lucerna

◀

Lucerna – st. gaLLen

◀

st. gaLLen – schaFFhausen – Zurych

◀

aLternatywne odcInkI

◀

o d c i n k i 
t r a s

Grand Train Tour of Switzerland zapewnia wygodną 
podróż pociągami – symbolami Szwajcarii.  

Daje ponadto możliwość dotarcia nimi  
w najpiękniejsze zakątki kraju, a to wszystko przy 

zapierających dech w piersiach widokach w trakcie 
przejazdu. Przez okrągły rok ta licząca 1280 km  

podróż prowadzi od najbardziej czarujących  
szwajcarskich miast do alpejskich perełek  

turystycznych, meandrując wśród miejsc światowego 
dziedzictwa UNESCO oraz znanych na całym świecie 

widoków i zabytków. 
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Trasa Kolei 
Retyckich biegnie 

m.in. obok jeziora  
Lago di Poschiavo.



zurych – Lucerna – interLaken

Od jeziora do jeziora, od miasta do miasta.
Podczas podróży ze zurbanizowanego i tętniącego 

życiem serca Szwajcarii do Lucerny za oknem 
pociągu dominuje krajobraz przedalpejski  

ze lśniącymi jeziorami leżącymi u stóp 
łagodniejszych wzniesień.  

W Lucernie wygodnie przesiądziesz się do 
Ekspresu Lucerna – Interlaken. Trasa tego 

panoramicznego pociągu łączy dwie światowej 
sławy destynacje. Dzięki górskiej scenerii, 

turkusowym jeziorom i licznym wodospadom 
podróż mija niezwykle szybko.

o d c i n k i
t r a s

zurych 
to kosmopoLityczna  

metropoLia nad brzegiem 
Jeziora zuryskiego. 
łączy życie mieJskie 

z cudami natury.

Przejazd Ekspresem Lucerna – interlaken
Ten pociąg zamienia podróż z miasta do miasta 
w niezwykłe doświadczenie. Podczas około dwu-
godzinnej jazdy pasażerowie mogą podziwiać pięć 
krystalicznie czystych jezior zbierających wodę  
z górskich rzek i wodospadów. Strome ściany okalają-
cych zbiorniki szczytów spotykają się na ich nabrze-
żach, tworząc unikalne kadry zdjęciowe. 
nie zapomnij aparatu!

atrakcjE
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region jungfrau
Latem możesz wybierać spośród ponad 500 km 
oznakowanych szlaków trekkingowych, ścieżek  
spacerowych i tras wysokogórskich. 
Krystaliczne, błękitne jeziora górskie i szumiące 
wodospady dostarczają orzeźwienia. 
Zimą region oferuje wszystkie rodzaje atrakcji 
na śniegu: 
– 213 km tras zjazdowych, 
– 100 km zimowych szlaków wędrownych,
– 50 km tras saneczkowych. 
Dodatkowym bonusem w Regionie Jungfrau 
jest spektakularny widok na trzy szczyty: 
Eiger, Mönch i Jungfrau. Ten krajobraz został 
uznany przez UNESCO za światowe dziedzictwo.

Brienzer rothorn z widokiem na Alpy Berneńskie, 
jezioro Brienz, Grimsel, ale także Pilatus i Hogant.
jungfraujoch – koleje Jungfrau umożliwiają podróż 
do serca obszaru Swiss Alps Jungfrau-Aletsch 
wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO.
schilthorn (2970 m n.p.m.) przyciąga gości  
przepięknym panoramicznym widokiem 
„szwajcarskiego horyzontu” z listą szczytów takich jak: 
Eiger, Mönch i Jungfrau, oraz smakowitym posiłkiem 
w obrotowej restauracji Piz Gloria.
Harder kulm – zawieszona w powietrzu platforma 
widokowa z częściowo przeszkloną podłogą 
i widokiem na Eiger, Mönch i Jungfrau oraz na 
jeziora Brienz i Thun.
schynige Platte – przejazd nostalgiczną kolejką 
zębatą w otwartych wagonach. Im wyżej, tym bardziej 
zapierające dech w piersiach widoki na góry.

NajpiękNiejsze Na trasie propozycje Wycieczek

Obszar Jungfrau- 
-Aletsch został 

wpisany na listę 
światowego 
dziedzictwa 

UNESCO.
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interLaken – zweisimmen – montreux

Panoramiczna przejażdżka między dwoma światami.
Ruszając na trasę Golden Pass z Interlaken, jedziesz wzdłuż jeziora Thun, 

następnie przez dolinę Simmen aż do wioski Zweisimmen, gdzie następuje 
zmiana pociągu. Trasa biegnie obok majestatycznych zamków, spokojnie 
pasących się krów, przekraczając niemiecko-francuską granicę językową. 
Na ostatnim odcinku pociąg łagodnie krąży pośród wzgórz z winnicami, 

zaś wjeżdżając do Montreux, zanurzysz się w śródziemnomorskim blasku 
regionu. 

o d c i n k i 
t r a s

Zamek Chillon 
wzniesiony 

na skale nad 
brzegiem Jeziora 

Genewskiego 
jest najczęściej 
odwiedzanym 

zabytkiem  
w Szwajcarii. 

First Cliff Walk by 
Tissot to niezwykła 
kładka widokowa 
wzdłuż stromej 
ściany szczytu 
First.

 Train des Vignes 
to pociąg łączący 
winne wioski we 

francuskojęzycznym  
kantonie Vaud.
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przejazd Goldenpass, czyli ekspresem złotej  
przełęczy
GoldenPass Classic kursuje codziennie pomiędzy 
Montreux a Zweisimmen. Ten luksusowy pociąg  
z wagonami z czasów belle époque posiada także... 
piwniczkę z winami. W ofercie są również 
inne regionalne trunki i przekąski.

Winnice Lavaux (UNesco) – 830 hektarów 
tarasowo położonych winnic Lavaux to największy 
jednolity teren uprawy winorośli w Szwajcarii. 
Z każdego tarasu roztaczają się wspaniałe widoki. 
Porastające je winne krzewy, w dole Jezioro Genew-
skie, czyli Lac Léman, i wszędzie góry – zostań dłużej, 
aby prawdziwie delektować się tym krajobrazem.

zamek chillon zbudowano na skale wcinającej się 
w wody Jeziora Genewskiego. Ta średniowieczna 
warownia jest najczęściej odwiedzanym historycz-
nym budynkiem w Szwajcarii. Niemal przez cztery 
stulecia Chillon był siedzibą i oficjalnym 
posterunkiem celnym książąt sabaudzkich.

Grindelwald First – punkt startowy wielu tras do 
wędrówek. Oferuje mnóstwo atrakcji, m.in. spacer  
po zawieszonym nad klifem moście.

Glacier 3000 – poza niesamowitą scenerią 
to też wspaniała architektura, piękne fotospoty  
i wyjątkowe emocje.

rochers-de-naye – na wysokości 2000 m n.p.m.  
możesz spacerować, obserwować świstaki  
i podziwiać rośliny z całego świata z niesamowitym 
widokiem na Jezioro Genewskie.

interLaken to
punkt startowy 

dLa wieLu aktywności 
– w otoczeniu 

niesamowiteJ górskieJ 
scenerii.

atrakcjE

propozycje WycieczekNajpiękNiejsze Na trasie
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kolej Matterhorn Gotthard przez dolinę Matter. 
Prowadzi od Zermatt do Disentis i z Andermatt do 
Göschenen po torach o łącznej długości 144 km. 
Przy tej okazji pokonuje różnicę wysokości łącznie 
3300 m, przejeżdża przez 33 tunele i galerie oraz 
przez 126 mostów. Najniżej położonym punktem na 
trasie jest Visp na wysokości 625 m n.p.m., a najwyżej 
– przełęcz Oberalp na wysokości 2033 m n.p.m.

Matterhorn i Szwajcaria są nierozłączne. 
Górski olbrzym o kształcie piramidy, bardzo trudny 
do zdobycia, to prawdopodobnie najczęściej 
fotografowany szczyt na świecie.

montreux – Visp – zermatt

W górę doliny do Matterhornu
Krótka podróż dzieli szykowne Montreux  

od Visp, a dalej przez Matter, najgłębiej 
wciętą dolinę Szwajcarii, do Zermatt.  

Zanim na horyzoncie pojawi się „góra gór”
 – Matterhorn – pociąg będzie musiał  

pokonać 900 m różnicy wysokości,  
wspomagając się napędem opartym  

na kołach zębatych.

montreux 
Leży nad 

Jeziorem genewskim,  
w przepiękneJ scenerii 
maJestatycznych gór 
oraz maLowniczych 

winnic.

atrakcjE

NajpiękNiejsze Na trasie

o d c i n k i 
t r a s
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Gornergrat – najpiękniejszy widok na Matterhorn. 
Dotrzeć tam można jedną z najbardziej stromych 
i najwyżej biegnącą kolejką zębatą w Europie. 
Platforma widokowa jest na wysokości 3089 m n.p.m.

Matterhorn glacier paradise – bezpośrednio u jego 
postrzępionego, skalistego podnóża położony jest 
wspaniały ośrodek narciarski – Matterhorn glacier 
paradise, z najdłuższą trasą narciarską w Europie. 
Latem zaś na turystów czekają szlaki trekkingowe, 
tarasy widokowe i grota lodowcowa.

Rothorn – stąd piramida Matterhornu prezentuje się 
najbardziej okazale. Góry na wschodzie wioski  
Zermatt są dobrymi punktami widokowymi na  
lodowiec oraz... koziorożce.

pRopozycje wycieczek

Matterhorn  
to jeden  

z najpiękniejszych 
szczytów świata.
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zermatt – st. moritz

Najwolniejszy ekspres na świecie 
Ekspres Lodowcowy prowadzi przez Alpy, łącząc modne Zermatt u podnóża  

Matterhornu z równie wysublimowanym St. Moritz. Podczas 8-godzinnej  
podróży przez górskie kantony Wallis, Uri i Gryzonię pociąg nurkuje  

w 91 tunelach i balansuje po 291 mostach. Niczym niezakłócone widoki gór,  
głębokich wąwozów i pocztówkowych dolin – to wszystko z perspektywy  

komfortowego fotela pociągu. 

chur Jest stoLicą 
kantonu gryzonia 

i naJstarszym miastem 
szwaJcarii. 

zachwyca architekturą, 
położeniem 

i spektakuLarnymi  
widokami.

o d c i n k i 
t r a s



21

Diavolezza – wspaniała sceneria szczytów od Piz 
Palü przez Bellavista do Piz Bernina. Tutaj można 
podziwiać spektakl przyrody, odpoczywając na 
leżaku lub z jacuzzi na wolnym powietrzu.
Muottas Muragl – zapierający dech w piersiach 
widok na cztery jeziora ze słynnym jeziorem 
St. Moritz rozciąga się daleko poza górskie łańcuchy.
Piz nair – dwie kolejki linowo-szynowe prowadzą 
z St. Moritz, przez Chantarella, do Corviglia, gdzie 
można się przesiąść do kolejki powietrznej na słynny 
punkt widokowy w masywie Suvretta.
corvatsch – z restauracji panoramicznej na 
szczycie można się cieszyć widokiem na 
okoliczne pasma górskie.

Wąwóz renu (ruinaulta) – to naturalne, magiczne 
miejsce pełne tajemniczych jezior w górskim lesie, 
rzadkich orchidei i terenów lęgowych dla  
zagrożonych gatunków ptaków. 
W dole, łagodne, pochyłe piaszczyste brzegi 
rzeki występują na przemian z dzikim progami 
rzecznymi i czynią region wąwozu Renu przygodą 
dla wędrowców, rowerzystów, rafterów, kajakarzy, 
miłośników przyrody i odkrywców.

Wiadukt Landwasser – ten spektakularny, biegnący 
po łuku wiadukt kolejowy ma wysokość 65 metrów 
i długość 136 metrów.

Przejazd Ekspresem Lodowcowym
Podróż przez Alpy tym pociągiem, nie bez powodu 
nazywanym najwolniejszym ekspresem świata, trwa 
prawie 8 godzin. Jednak jest to prawdziwa rozkosz 
dla zmysłów za sprawą licznych tuneli, mostów  
i widoków, które zmieniają się za wielkimi  
panoramicznymi oknami; niepowtarzalnych  
alpejskich krajobrazów od Doliny Engadyny aż do 
stóp Matterhornu. W trakcie przejazdu z St. Moritz 
do Zermatt Ekspres Lodowcowy fascynuje również 
technologicznymi osiągnięciami. 

atrakcjE

NajpiękNiejsze Na trasie

propozycje WycieczekSpektakularny 
wiadukt 

Landwasser 
– biegnie po 

łuku nad rzeką 
Landwasser.
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st. moritz – tirano – Lugano

Od lodowców do palm
Ekspres Bernina wzbudza zachwyt i łączy regiony językowe i kulturowe. Jedna 

atrakcja turystyczna goni następną: lśniący lodowiec Morteratsch i położone na 
wysokości 2234 m n.p.m. jezioro Lago Bianco. Jego woda w kolorze błyszczącego 

turkusu wspaniale wyróżnia się w alpejskim krajobrazie. 
Od wpisanej na listę światowego dziedzictwa UNESCO trasy Kolei Retyckich  

pociąg sunie przez przełęcz Bernina i dalej w dół, przez zjawiskową dolinę 
Val Poschiavo, aż do miasteczka Tirano we Włoszech. Dalsza część podróży 

odbywa się autobusem Ekspres Bernina jadącym do szwajcarskiego, 
włoskojęzycznego kantonu Ticino.

o d c i n k i 
t r a s

Kościół Madonna 
del Sasso 
w Orselinie 
to jedno
z najważniejszych 
miejsc 
pielgrzymkowych 
w kantonie Ticino.



23

Przejazd Ekspresem Bernina 
Pokonanie Alp tym pociągiem to niewątpliwie 
jeden z najbardziej spektakularnych i wyjątkowych 
momentów podróży. Z Chur do Tirano przejeżdża 
łącznie przez 55 tuneli i sunie po 196 mostach.  
Podróżujący mogą podziwiać wyjątkowe panoramy 
na całej trasie, w tym m.in. zakręt Montebello  
z widokiem na masyw Bernina, lodowiec Morteratsch, 
jeziora: Lej Pitschen, Lej Nair, Lago Bianco i Lago di 
Poschiavo. Ale też stacyjkę Alp Grüm oraz słynny 
okrężny wiadukt Brusio. Po dotarciu do Tirano we 
Włoszech i chwili przerwy na lunch we włoskim 
stylu warto pojechać dalej, już autobusem Bernina 
Express, do Lugano.

Wiadukt okrężny Brusio – niespotykany wiadukt 
o kształcie spiralnej pętli. Most ma 9 kamiennych 
łuków, a pętla promień 50–70 metrów.

Monte San Salvatore – wspaniały widok  
na południową część kantonu Ticino roztacza się 
z dachu kościoła na szczycie San Salvatore. Warto  
tutaj dotrzeć choćby dla panoramy miasta Lugano 
i jeziora Lago di Lugano. Rośnie też tutaj rzadka  
i chroniona gwiazda betlejemska. Z Lugano warto 
się wybrać na Monte Brè.

 St. Moritz
tętniące życieM Szykowne MiejSce narodzin 

ziMowej turyStyki, nieSaMowite jezioro 
i górSka Sceneria.

atrakcjE

najpiękniejsze na trasie

propozycje Wycieczek

Trasa Kolei 
Retyckich biegnie 

nad jeziorem Lago 
Bianco położonym 
na wysokości 2234 

m n.p.m.
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zamki Bellinzony – średniowieczne zamki 
Castelgrande, Castello Montebello i Castello Sasso 
Corbaro służyły w dawnych czasach celom  
obronnym i stanowią dziś o niezaprzeczalnym uroku 
miasta. Po raz pierwszy w dokumentach Bellinzona 
pojawiła się w 590 roku. 

Lugano – beLLinzona 
– FLüeLen – Lucerna

Panoramiczna podróż pociągiem i statkiem
Od kwietnia do października możesz wsiąść  

do Ekspresu Panoramicznego Gotarda 
w śródziemnomorskim Ticino i przejechać  

znaną na całym świecie trasą widokową 
św. Gotarda. We Flüelen należy przesiąść się, 

pod opieką przewodnika, na statek, 
który niespiesznie sunie po wodach Jeziora 

Czterech Kantonów w sercu Szwajcarii,  
w otoczeniu imponujących gór, dopływając 

ostatecznie do Lucerny. Alternatywnym połą-
czeniem jest pociąg Treno Gottardo jeżdżący 

przez cały rok do Lucerny wzdłuż 
wspomnianej trasy św. Gotarda obfitującej 

w niezwykłe widoki niczym 
z alpejskich pocztówek.

NajpiękNiejsze Na trasie

o d c i n k i 
t r a s

Średniowieczny 
zamek Montebello 

w mieście 
Bellinzona.
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Przejazd Ekspresem Panoramicznym Gotarda  
(pociągiem z Lugano do Flüelen, dalej statkiem 
z Lucerny; tylko kwiecień–październik) lub 
treno Gottardo (przez cały rok). 
Podróż zaczyna się w Lugano lub Bellinzonie i 
prowadzi ze śródziemnomorskiego (pod względem 
klimatu) południa do samego serca Szwajcarii – 
tunelem zbudowanym w 1882 roku przez Alpy 
na północ. Podczas podróży, z trzech różnych 
perspektyw, można podziwiać kościół w Wassen. 
Pociąg pokonuje liczne tunele, zakręty, a jego 
malownicza i wyjątkowa trasa znana jest na całym 
świecie.

Pilatus w pobliżu Lucerny. Na górę  (2073 m n.p.m.) 
łatwo dostać się transportem publicznym. 
Szczyt oferuje wyjątkowe widoki na miasto i jezioro.

rigi – wjazd kolejką na jej szczyt jest przedsmakiem 
tego, co czeka nas na samej górze, m.in. termy na 
stacji Rigi Kaltbad.

Lugano
urok eLeganckiego miasta 

połączony 
z nowoczesnością, 

a wszystko w atmosFerze 
śródziemnomorskieJ.

atrakcjE

propozycje Wycieczek

Lugano w Ticino 
położone nad 

jeziorem Lugano. 
Widok z Monte 

Bre.
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Przejazd Ekspresem Przedalpejskim
To jeden z bardziej urokliwych sposobów  
na podróżowanie pomiędzy wschodnią a centralną 
Szwajcarią. Zaczyna się w historycznym centrum 
Lucerny, nad brzegiem Jeziora Czterech Kantonów. 
Pociąg przejeżdża przez Rapperswil  
i imponujące tereny w pobliżu Rothenthurm.  
Kończy bieg po ponad 2 godzinach w centrum  
St. Gallen we wschodniej Szwajcarii, którego 
część klasztorna wpisana jest na listę światowego 
dziedzictwa UNESCO. 
Na krótko przed przyjazdem do miasta podróżnych 
czeka wspaniała atrakcja - pociąg trawersuje 
99 metrów ponad wiaduktem Sitter, najwyższym 
mostem kolejowym w Szwajcarii.

Lucerna – St. GaLLen

Nad łagodnymi wzgórzami 
z widokiem na Alpy

Zielone wzgórza i górski krajobraz  
rozciągające się u podnóża wysokich Alp  

zachwycają swoim urokiem. To tutaj  
pomiędzy Lucerną a St. Gallen pędzi 

Ekspres Przedalpejski. Rozpoczyna swój bieg 
nad Jeziorem Czterech Kantonów, 

następnie przecina Jezioro  
Zuryskie i mija Raperswil – miasto róż. 

atrakcjE

o d c i n k i 
t r a s

Wschód słońca 
nad drewnianym 
Mostem 
Kaplicznym  
(na rzece Reuss), 
symbolem
Lucerny.
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säntis – wystarczy wjechać na ten szczyt na  
wysokość 2502 m n.p.m., aby zobaczyć równocześnie 
Szwajcarię, Niemcy, Austrię, Liechtenstein, Francję 
i Włochy. Najwyższa góra w regionie Alpstein jest 
miejscem idealnym na wędrówki.

dzielnica opacka st. Gallen jest symbolem miasta.  
Z barokową katedrą, która w 1983 roku, razem  
z biblioteką i archiwum miejskim, została wpisana na 
listę światowego dziedzictwa UNESCO. Nawet dziś 
można poczuć ducha czynnego do niedawna  
klasztoru Benedyktynów, gdy przekracza się drzwi 
słynnej biblioteki opackiej nazywanej także apteką 
duszy.

Most kapliczny – ten symbol Lucerny uważany jest 
za najstarszy kryty most w Europie. Wybudowany 
został w XIV wieku i początkowo był częścią miej-
skich umocnień obronnych. W XVII wieku ozdobio-
no go tablicami przedstawiającymi sceny z historii 
Szwajcarii i miasta.

 st. gaLLen
pomiędzy Jeziorem  

bodeńskim i regionem 
appenzeLL: maLownicze 
st. gaLLen i wpisane na  
Listę unesco opactwo.

NajpiękNiejsze Na trasie propozycje Wycieczek
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Wodospady Renu (Rheinfall) – stać wysoko ponad 
największym wodospadem w Europie, poczuć wodną 
mgłę na całym ciele – tego można doświadczyć przy 
wodospadach Renu pod Schaffhausen. Stateczkiem 
możesz dopłynąć do zamków, basenu Renu, a nawet 
do potężnych skał pośrodku wodospadu.

Przejazd linią jeziorną Thurbo wzdłuż Jeziora 
Bodeńskiego i Renu, możliwy rejs statkiem  
pomiędzy Stein am Rhein i Schaffhausen.
Mijane po drodze liczne urokliwe miasteczka 
z historycznymi starówkami zapraszają podróżnych 
do zwiedzania. Interesujesz się kulturą? Odwiedź 
jedno z wielu muzeów na trasie „linii jeziornej”. 
Jeśli zaś cenisz sobie spokój i ciszę, rozsiądź się 
wygodnie w przytulnej knajpce nad filiżanką kawy 
lub lampką wina i zasmakuj w wielu lokalnych  
specjałach. Rada: dla najlepszych widoków wybierz 
miejsce po stronie pociągu wychodzącej na jezioro  
i rzekę.

 SchaffhauSen 
oSobliwe średniowieczne 

miaSteczko otoczone 
winnicami tylko rzut  

kamieniem od Słynnych 
wodoSpadów renu.

St. Gallen – SchaffhauSen – zurych

„Morska” strona Szwajcarii
Po wyjeździe z St. Gallen pociąg sunie przez pasterskie wzgórza 

w stronę Jeziora Bodeńskiego, następnie toczy się przez 
40 kilometrów u jego wybrzeża. Później podąża z biegiem Renu  

aż do Schaffhausen, gdzie nad miastem wznosi się forteca Munot.  
Schaffhausen znane jest również z największego wodospadu w Europie 
– Rheinfall. Po przekroczeniu imponującego mostu kolejowego Eglisau 
pociąg wkrótce dociera do Zurychu, finansowego centrum Szwajcarii.

aTRakcJe

naJPięknieJSze na TRaSie

o d c i n k i 
T R a S
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Ten spektakularny 
wodospad 

Rheinfall 
znajduje się obok 

miejscowości 
Schaffhausen.
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o d c i n k i 
t r a s
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Chur – ZuryCh 

Wybór bezpośredniego połączenia z Chur 
do Zurychu nagradza podróżujących majestatyczną 

panoramą gryzońskiego regionu Bündner 
Herrschaft, pasma Churfirsten oraz jezior 

– Walensee i Zuryskiego.

AlternAtywne 
odCinki

Czasami brakuje czasu, by zobaczyć 
wszystko – poniższe skróty umożliwią 

skrócenie trasy w razie potrzeby.

SpieZ – domodoSSolA (it) 
– loCArno 

Ekspres regionalny Lötschberger i kolej Vigezzina- 
-Centovalli serwują podróżnym niezwykłe widoki. 

Gdy wiadukt Kander i panorama doliny Rodanu 
oczarowują pasażerów na górskiej trasie Lötschberg, 
to region Centovalli („sto dolin”) oferuje zapierające 

dech w piersiach widoki na głębokie wąwozy 
i postrzępione pasma górskie.

St. moritZ – lugAno 

Autobus Ekspres Palmowy oferuje alternatywny 
transport z Engadyny do Ticino. W przeciwieństwie 

do autobusu Ekspres Bernina to połączenie  
funkcjonuje przez cały rok. Na odcinku z St. Moritz  
do Lugano popularny PostBus pokonuje przełęcz 
Maloja, by następnie zjechać w dół przez dolinę  
Bregaglia do Włoch. Podróż gwarantuje widoki  

zarówno na lodowce, jak i na palmy.

Przełęcz Maloja 
znajduje się na 

trasie z włoskiej 
miejscowości 

Chiavenna do 
szwajcarskiej 

Silvaplany 
w kantonie 

Gryzonia.
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Ekspres 
Lodowcowy 
na wiadukcie 
Landwasser.



PROPOZYCJE TRAS

Trasa klasyczna

Trasa Największych aTrakcji

Trasa lodowców i Palm

Trasa Niezwykłej wody

Trasa ukryTych skarbów

Trasa zimowej magii

◀
◀
◀
◀
◀
◀

p ro p oz yc j e 
t r a s
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p ro p oz yc j e 
t r a s
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7 dni/6 noclegów

Malownicze miasteczka, 
zapierające dech w piersiach 
trasy pociągów i ekscytujące 
wycieczki górskie – to właśnie 
Trasa Klasyczna.

Malownicze przejazdy:
Ekspres Lucerna – Interlaken, 
Ekspres GoldenPass, 
Ekspres Lodowcowy, 
Ekspres Bernina, 
Ekspres Panoramiczny Gotarda 
lub Treno Gottardo

Najpiękniejsze na trasie: 
winnice Lavaux, zamek Chillon, 
Matterhorn, Wąwóz Renu, 
wiadukt Landwasser, 
wiadukt okrężny Brusio, 
zamki Bellinzony, Most Kapliczny

Propozycje wycieczek:
Jungfraujoch, Diavolezza, 
Monte San Salvatore

Miasta:
Zurych, Interlaken, Montreux, 
Zermat, Chur, St. Moritz, 
Lugano, Lucerna

Trasa klasyczna

Wiadukt 
Landwasser 

ma 136 m 
długości i 65 m 

wysokości.
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5 dni/4 noclegi

Szwajcaria w pigułce: 
najlepsze widoki, turkusowe 
jeziora i spokojnie pasące się 
krowy.

Malownicze przejazdy:
Ekspres Lucerna – Interlaken, 
Ekspres GoldenPass, 
Ekspres Lodowcowy

Najpiękniejsze na trasie: 
winnice Lavaux, zamek Chillon, 
Matterhorn, Wąwóz Renu, 
Most Kapliczny

Propozycje wycieczek:
Harder Kulm,  
Rochers-de-Naye, 
Gornergrat

Miasta:
Zurych, Interlaken, Montreux, 
Zermat, Chur

Trasa Największych aTrakcji

P ro P oz yc j e 
t r a s



37

Wędrówka w 
okolicach Zermatt 

z widokiem na 
Matterhorn.
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p ro p oz yc j e 
t r a s

Kolej Retycka 
na wiadukcie 
spiralnym
w dolinie Val 
Poschiavo 
w miejscowości 
Brusio.
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Trasa lodowców i palm

4 dni/3 noclegi

Alpejskie krajobrazy 
i śródziemnomorski klimat  
w jednym. Gdzie indziej 
możesz to mieć?

malownicze przejazdy: 
Ekspres Bernina, 
Ekspres Panoramiczny Gotarda  
lub Treno Gottardo

Najpiękniejsze na trasie: 
wiadukt Landwasser, 
wiadukt okrężny Brusio, 
zamki Bellinzony, 
Most Kapliczny

Wycieczki górskie: 
Diavolezza, Muottas Muragl,  
Piz Nair, Corvatsch, Monte San 
Salvatore, Monte Brè, Pilatus,  
Rigi, Stanserhorn, Titlis

Miasta: 
Zurych, Chur, St. Moritz, 
Lugano, Lucerna
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3 dni/2 noclegi

Jeziora, rzeki i wodospady. 
Jeśli woda jest tym, czego 
potrzebujesz, podczas tej 
podróży możesz podziwiać ją  
w szwajcarskim wydaniu.

Malownicze przejazdy: 
Ekspres Przedalpejski, 
Linia Jeziorna Thurbo

Najpiękniejsze na trasie: 
Most Kapliczny, 
dzielnica opacka St. Gallen, 
wodospady Renu

Propozycje wycieczek: 
Pilatus, Rigi,  
Stanserhorn, Titlis

Miasta: 
Zurych, Lucerna, 
St. Gallen, Schaffhausen

Trasa Niezwykłej wody

P ro P oz yc j e 
t r a s

Rheinfall – 
największy 
pod względem 
przepływu 
wodospad Europy. 
Położony jest na 
przełomie Renu 
w miejscowości 
Neuhausen am 
Rheinfall.
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p ro p oz yc j e 
t r a s

trasa ukrytych skarbów

3 dni/2 noclegi

Trzy dni miejskiego uroku 
i zmieniającego się krajobrazu.

Malownicze przejazdy:
Ekspres Lucerna – Interlaken, 
Kolej Centovalli, 
Ekspres Panoramiczny Gotarda 
lub Treno Gottardo

Najpiękniejsze na trasie: 
zamki Bellinzony, 
Most Kapliczny

Propozycje wycieczek: 
Brienzer Rothorn, Jungfraujoch, 
Schilthorn, Harder Kulm, 
Schynige Platte, Grindelwald 
First,  Monte Brè, Monte San 
Salvatore, Pilatus, Rigi, 
Stanserhorn, Titlis

Miasta: 
Zurych, Interlaken, Locarno, 
Bellinzona, Lucerna
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Widok na dolinę
Val Morobbia, 

niedaleko 
Bellinzony 

w kantonie Ticino.
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p ro p oz yc j e 
t r a s

8 dni/7 noclegów

Lodowce, śnieżny puch 
i  zamarznięte jeziora: 
czas na piękne krajobrazy 
i zabawę w śniegu – na trasie 
Zimowej Magii

Malownicze przejazdy: 
Ekspres Lucerna – Interlaken, 
Ekspres Lodowcowy, 
Ekspres Bernina

Najpiękniejsze na trasie: 
Matterhorn, Wąwóz Renu, 
wiadukt Landwasser, 
Most Kapliczny

Propozycje wycieczek
lub na narty: 
wzdłuż trasy możesz odwiedzić 
ośrodki narciarskie w trzech  
różnych regionach,  
np. First/Jungfrau, 
Matterhorn/Gornergrat/
Rothorn i Corviglia/Corvatsch

Miasta: 
Lucerna, Interlaken, 
Zermatt, Chur, St. Moritz

trasa ziMowej Magii
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◀

Skitourowcy 
w drodze na górę 

Schrattenfluh 
w kantonie 

Lucerna.



pociągi 
panoramiczne

EksprEs LucErna – IntErLakEn

EksprEs Lodowcowy

koLEjE MattErhorn Gotthard

EksprEs BErnIna

EksprEs ZłotEj prZEłęcZy (GoldEnpass)

EksprEs panoraMIczny Gotarda

EksprEs prZEdalpEjski (VoralpEn ExprEss)

trEno Gottardo

kolEj cEntoValli

LInIa jEzIorna thurBo

◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀

pociągi
panoramiczne
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◀

rozkłady jazdy

https://www.sbb.ch/en
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Ekspres Bernina 
kursuje  

z St. Moritz do 
Tirano. Na zdj. 

stacja Alp Gruem.



48

Zamienia podróż 
z miasta do miasta 
w niezwykłe przeżycie. 
W czasie około dwugodzin-
nej jazdy pasażerowie 
mogą podziwiać pięć 
krystalicznie czystych 
górskich jezior zbierających 
wodę z różnych rzek 
i wodospadów. 
Na nabrzeżach strome 
szczyty spotykają się 
z wodami jeziora, tworząc 
unikalne kadry zdjęciowe.

EksprEs LucErna – IntErLakEn

Podróż przez Alpy tym 
pociągiem, zwanym 
najwolniejszym ekspresem 
świata, trwa prawie 
8 godzin, fantastycznych 
godzin. W tym czasie  
przejeżdża on przez  
91 tuneli i sunie po  
291 mostach. Podróż  
Ekspresem Lodowcowym 
to uczta dla wszystkich 
zmysłów: jedziemy  
z Doliny Engadyny  

EksprEs Lodowcowy

Koleje Matterhorn 
Gotthard (MGBahn) to 
gwarancja wielu atrakcji 
w sercu Alp. Prowadzą  
od Zermatt do Disentis 
i z Andermatt do  
Göschenen po torach 
o łącznej długości 144 km. 
Przy tej okazji pokonują 

bezpośrednio do stóp 
Matterhornu. W czasie 
przejazdu z urzekającego 
St. Moritz do równie 
wytwornego Zermatt  
pasażerowie mogą  
podziwiać (przez  
panoramiczne okna)  
malownicze alpejskie  
krajobrazy i zachwycać się 
technologicznymi  
osiągnięciami.  
Niezapomniane chwile.  

Trasa Lucerna – Interlaken 
liczy 98 km, pociąg pokonu-
je ją w niespełna dwie 
godziny. Tuż przed stromym 
i krętym podjazdem 
do przełęczy Brünig pociąg 
zmienia napęd na system 
kół zębatych, aby sprostać 
nachyleniu terenu.  
Nie bez powodu ekspres 
jest częścią malowniczej 
linii GoldenPass wiodącej 
do Interlaken i dalej do 
Montreux. 

3300 m różnicy wysokości, 
przejeżdżają przez  
33 tunele i galerie oraz  
126 mostów. Najniżej  
położonym punktem  
na trasie jest Visp (625 m 
n.p.m.), a najwyżej przełęcz  
Oberalp na wysokości 

2033 m n.p.m.

koLEjE MattErhorn Gotthard

pociągi
panoramiczne

◀

rozkład jazdy

Brienzer Rothorn 
(2350 m n.p.m)  
w Berneńskim 

Oberlandzie, do 
którego można 

dojechać parową 
koleją zębatą  

z Brienz.

Wagony 
panoramiczne 
Ekspresu 
Lodowcowego 
jadą przez Alpy 
Szwajcarskie – od 
St. Moritz, przez 
Chur, do Zermatt. 
Na zdj. Dolina 
Urseren.

Mówi się,  
że Koleje 

Matterhorn 
Gotthard 

nie są tylko 
pociągami – są 

doświadczeniem. 
Na zdj. okolice 

Andermatt.

https://www.sbb.ch/en
https://www.glacierexpress.ch/en/travel-planning/timetables/
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Szwajcarskie regiony czterech języków i kultur słyną na 
cały kraj z powodu wielu osobliwości. Podróż pociągiem 
linii GoldenPass Panoramic łączy niemieckojęzyczną 
i francuskojęzyczną Szwajcarię, pozwalając doświadczyć 
turystom procesu stopniowego przenikania się kultur. 
Jazda tym panoramicznym ekspresem premium  
rozpoczyna się w Zweisimmen, a kończy w Montreux 
i trwa około dwóch godzin. 

Trasa z  Chur do Tirano liczy 144 kilometry, a Ekspres  
Bernina pokonuje ją w 4/4,5 godz. Ten panoramiczny pociąg 
Kolei Retyckich łączy północ Europy z jej południem  
– przejeżdżając przez tereny wpisane na listę UNESCO,  
w pobliżu lodowców, ku palmom. Pokonanie właśnie nim Alp 
to niewątpliwie jeden z najbardziej spektakularnych  
i wyjątkowych sposobów na taką podróż. Po drodze czeka nas 
przejazd w iście hollywoodzkim stylu przez wiadukt  
Landwasser o wysokości 65 metrów, który jest jedną  

EksprEs ZłotEj prZEłęcZy (GoldEnpass)

z największych atrakcji na trasie Kolei Retyckich. Pociąg  
z Chur do Tirano przejeżdża łącznie przez 55 tuneli i sunie 
po 196 mostach. Na całej trasie podróżujący mogą podziwiać 
wyjątkowe widoki – dość wspomnieć spektakularny zakręt 
Montebello, z którego widać masyw Bernina, ponadto  
zobaczymy też: lodowiec Morteratsch, jeziora: Lej Pitschen, 
Lej Nair i Lago Bianco, Alp Grüm, oraz słynny okrężny wiadukt 
Brusio. Latem podróż można przedłużyć o przejazd  
autobusem Ekspres Bernina na trasie z Tirano do Lugano.

Spektakularny widok goni kolejny – mamy wrażenie,  
że mijany krajobraz został specjalnie zaprojektowany,  
by cieszyć oczy podróżnych: krowy leniwie pasące się na 
bujnych łąkach, tradycyjne drewniane chaty i wysokie 
szczyty Alp. Ale najlepsze czeka na końcu – tuż przed  
przyjazdem do Montreux wyłania się fantastyczny widok 
na lśniące Jezioro Genewskie. Kiedy pociąg toczy się w dół 
po wzgórzach, czujesz śródziemnomorski nastrój regionu. 

EksprEs BErnIna

◀

rozkład jazdy

◀

rozkład jazdy

Trasa Kolei 
Retyckich nad 
Lago Bianco. W tle 
masyw Bernina.

Krajobraz 
kulturowy winnic 
tarasowych  
w Lavaux  
w 2007 r. znalazł 
się na liście 
UNESCO. Na 
zdj. Jezioro 
Genewskie.

https://mob.ch/app/uploads/2021/12/Horaire-2022.pdf
https://www.rhb.ch/pl/panoramazuege/bernina-express
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Linia kolejowa łącząca St. Gallen, Stein am Rhein 
i Schaffhausen biegnie wzdłuż Jeziora Bodeńskiego i Renu, 
a także przez kantony St. Gallen, Turgowia i Schaffhausen. 
Wsiądź i wysiądź, gdzie chcesz – pociągi Thurbo kursują  
co pół godziny. Mijane po drodze liczne urokliwe mieściny  
z historycznymi starówkami zapraszają podróżnych do 
zwiedzania. Interesujesz się kulturą? Na trasie Linii  
Jeziornej odwiedź jedno z wielu muzeów. Jeśli zaś  
lubisz delektować się chwilą, rozsiądź się wygodnie   
w przytulnej knajpce i spróbuj lokalnych specjałów.  
W takim otoczeniu wszystkie potrawy smakują wybornie  
i wyjątkowo. 

Linia Jeziorna Thurbo

Niesamowita wyprawa  
do przeszłości staje się 
teraźniejszością.  
A wszystko za sprawą  
podróży z Ticino  
historycznym szlakiem  
św. Gotarda aż do Lucerny.  
Jazda zaczyna się w Lugano 
lub Bellinzonie,  
a pasażerowie docierają  
z południa do samego serca 
Szwajcarii – tunelem  
zbudowanym w 1882 roku 
– przez Alpy na północ. Na 
trasie z trzech różnych  
perspektyw można  
podziwiać kościół  
w wiosce Wassen. Pociąg 
pokonuje wiele zakrętów, 
a jego malownicza i wyjąt-
kowa trasa znana jest na 
całym świecie. Na pokładzie  
parowca kontynuujesz  
podróż z Flüelen,  
przez Jezioro Czterech  
Kantonów. Liczne atrakcje 
po drodze zapisały się  
w historii Szwajcarii. 

Są wśród nich: łączka 
Rütli, kamień Schillera  
i urocza kapliczka Wilhelma 
Tella . Wieczorem gości 
powita przystań w Lucernie, 
tuż obok słynnego Mostu 
Kaplicznego. 
Podróż można odbyć też 
w przeciwnym kierunku. 
Oprócz przepięknych 
widoków możesz również 
przemieścić się w czasie 
oraz poznać historię, 
legendy i mity związane 
z św. Gotardem. 
Ale to nie wszystko. 
Nie możesz zapomnieć 
także o kulinarnej 
przygodzie: skosztować 
gorących posiłków na 
pokładzie parowca, 
a w pociągu – przekąsek 
i napojów. 
Podróż na trasie z Lugano/
Bellinzony do Flüelen 
pociągiem i dalej do 
Lucerny parowcem zajmuje 
5,5 godziny. 

ekspres panoramiczny GoTarda

pociągi
panoramiczne

Ekspres 
Panoramiczny 

Gotarda, który 
kursuje od  
1 maja do  

24 października,  
to prawdziwa 

podróż w czasie.

Rowerzyści 
nad Jeziorem 
Bodeńskim  
w pobliżu 
Berlingen,  
w tle pociąg Linii 
Jeziornej Thurbo.

https://www.sbb.ch/en/leisure-holidays/trains-trips/rail-travel-specialtrains/panoramareisen/gotthard-panorama-express/timetable.html
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Wąskotorowe szyny Kolei 
Centovalli prowadzą (na 
długości prawie 60 km) 
przez oszałamiająco wysokie 
wiadukty, niskie wąwozy, 
obok spektakularnych  
wodospadów, przez  
słoneczne kasztanowe lasy 
i bujnie porośnięte  
krzewami winnice, przez  
tunele i serpentyny. Pociąg 
w ciągu dwóch godzin jedzie 
przez Centovalli (czyli dolinę 
stu dolin), z Locarno nad 

Kolej Centovalli

Pociąg Treno Gottardo 
jeździ co godzinę  
na przepięknej 120-letniej 
trasie Gotthard Panorama 
do słonecznego zakątka 
Szwajcarii, Ticino.  
Panoramiczna przejażdżka 
gwarantuje imponujący 
widok na postrzępione 
górskie szczyty, soczyście 
niebieskie jeziora, 
drzewa palmowe  
i dostojne rezydencje. 
Tętniące życiem miasta, 
historyczne budowle  
i duży wybór rekreacyjnych 
aktywności – tego  

treno Gottardo

Poznaj też nieco łagodniejszą 
stronę Szwajcarii, bez  
wysokich gór i głębokich, 
urwistych wąwozów.  
Ekspres Przedalpejski 
wprowadzi między falujące 
wzgórza, malownicze  
wioski i rozległe pachnące 
sady. Podróż Ekspresem to 
jeden z bardziej urokliwych 
sposobów podróżowania 
pomiędzy wschodnią  
a centralną Szwajcarią. 
Zaczyna się w centrum 
St. Gallen we wschodniej 
Szwajcarii, którego część 
klasztorna wpisana jest na 

eKspres przedalpejsKi

wszystkiego doświadczysz 
podczas jednej podróży 
Treno Gottardo.  
W nowoczesnym 
składzie na smakoszy czeka  
bogata strefa  
gastronomiczna 
i spora przestrzeń dla  
rodzin (także z dziećmi).  
Pociąg kursuje co godzinę. 
Rusza z Zurychu,  
Bazylei i Lucerny,  
a kończy bieg  
w skąpanym  
w promieniach słonecznych, 
czarującym Locarno.  
Benvenuti!

jeziorem Lago Maggiore  
do Domodossola we 
Włoszech. Przez Centovalli 
płynie rwąca rzeka  
Melezza, a wokoło niej  
znajdziemy liczne doliny  
z gęstymi lasami  
i postrzępionymi skałami. 
Region oferuje wiele  
możliwości wędrówek 
i wycieczek, które można 
rozpocząć na dworcach 
kolejowych we Włoszech 
lub w Szwajcarii.

listę UNESCO. Przejeżdża 
się także przez miasteczko 
Rapperswil i zapierające 
dech w piersiach tereny  
w pobliżu Rothenthurm.  
Po dwóch godzinach  
dociera się do  
historycznego centrum 
Lucerny położonej nad 
brzegiem Jeziora Czterech 
Kantonów, gdzie warto  
odpocząć w jednej  
z licznych tutaj kawiarni 
i spróbować znakomitej 
kawy i pysznych  
szwajcarskich trufli oraz 
czekoladowych tortów.

Widok z platformy 
Cardada na 

jezioro Maggiore  
z Asconą  

i wyspami 
Brissago.

Most i w części 
sztuczna grobla 
Rapperswil 
Seedamm na 
Jeziorze Zuryskim.

Kolej Centovalli 
prowadzi przez 
dolinę o tej 
samej nazwie. 
Spektakularne 
wiadukty to znak 
rozpoznawczy jej 
trasy.
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m i a s ta

Bar  
The Nest  
na dachu Hotelu 
Storchen  
w Zurychu,  
z którego roztacza 
się widok na 
miasto. Kawa 
smakuje tu wprost 
wybornie.
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miasta
Uwodzą wyjątkową atmosferą, gwarantują 

rozrywkę intelektualną oraz doznania  
kulinarne na najwyższym 

poziomie, a przy okazji są po prostu  
śliczne. Miasta na trasie pociągów  
to jedyne w swoim rodzaju perełki  

architektoniczne dopełniające  
spektakularne krajobrazy. 

lucerna

Interlaken

SchaffhauSen (Szafuza)

St. MorItz

chur

Montreux

St. Gallen

zurych

luGano

zerMatt

◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
◀
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◀

m i a s ta

   interlaken

Miasteczko jest idealnym punktem wypadowym 
do niezliczonych wycieczek. Co tu mamy do wyboru? 
Ponad 45 górskich pociągów, kolejek linowych,  
wyciągów krzesełkowych i orczyków, 200 kilometrów 
tras narciarskich i gęstą sieć szlaków wędrownych. 
A statki wycieczkowe, w tym historyczne parowce, 
przecinają wody jezior Thun i Brienz.

atrakcJe
Schynige Platte, tutaj znajduje się ogród alpejski 
z ponad 650 gatunkami roślin.
Schilthorn z obrotową restauracją Piz Gloria na 
wysokości 2970 m n.p.m.
Harderbahn, dojedziesz nią do Kładki Dwóch Jezior: 
zawieszonej w powietrzu platformy widokowej 
z częściowo przeszkloną podłogą i widokiem na góry 
Eiger, Mönch i Jungfrau oraz jeziora Brienz i Thun.

nIe PrzeGaP
W teatrze Wilhelma Tella występuje około 
190 aktorów-amatorów. Spektakle  
od ponad 100 lat są grane na świeżym powietrzu, 
a po ich zakończeniu można zajrzeć za kulisy. 

Lucerna leży  
u stóp masywu 
Pilatus (na zdj. 
w tle). Jego 
najwyższym 
wzniesieniem jest 
Pilatus Kulm  
(2137 m n.p.m.).
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  lucerna 

Jest bramą do centralnej Szwajcarii. Leży nad 
Jeziorem Czterech Kantonów i jest otoczona górskimi 
pasmami. Dzięki wielu atrakcjom, m.in. sklepom  
z pamiątkami i zegarkami, malowniczemu położeniu  
i sąsiadującym z nią szczytom: Rigi, Pilatusowi  
i Stanserhornowi, miasto jest popularnym celem  
dla turystów zorganizowanych i indywidualnych  
podróżujących przez centralną Szwajcarię.

atrakcJe 
Most Kapliczny
Pilatus
Jezioro Czterech Kantonów
Ogród Lodowcowy i pomnik Lwa

nIe PrzeGaP
Festiwal Lucerne – święto muzyki klasycznej  
przyciągające najlepsze orkiestry, dyrygentów  
i solistów z całego świata.

◀

  schaffhausen (szafuza)

Nad średniowiecznym starym miastem Szafuza 
góruje imponująca twierdza Munot. Domy starówki 
są bogato zdobione wykuszami i mają kunsztownie 
pomalowane fasady. Miasto położone  
nad górnym Renem pomiędzy Szwarcwaldem  
i Jeziorem Bodeńskim otoczone jest winnicami.  
To też popularny cel wycieczek, także na dłuższy 
wypoczynek.

atrakcJe 
Twierdza Munot i starówka
Przełom Renu
Muzeum Zegarków IWC

nIe PrzeGaP
Alternatywą dla klasycznego zwiedzania będzie  
wycieczka z przewodniczką Brunhilde  
von Wunderstätten – średniowieczną  
sprzedawczynią z Schaffhausen, która opowie  
o bogatej historii miasta.

◀

Interlaken rozciąga 
się na terenie równiny 

Bödeli. Na zdj. port 
oraz stacja kolejowa 

Interlaken Ost.

Położone 
nad Renem 
Schaffhausen jest 
stolicą kantonu 
o tej samej 
nazwie. 
W jego centrum 
znajduje się 
twierdza Munot, 
część fortyfikacji 
miejskich.
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◀  st. moritz

St. Moritz to więcej niż tylko modny kurort. To także 
miejsce narodzin turystyki zimowej (w 1864 roku)  
i dwukrotny gospodarz zimowych igrzysk  
olimpijskich. Początkowo słynęło ze źródeł  
mineralnych, które zostały tu odkryte 3000 lat temu  
i wpłynęły na dzisiejszy status miejscowości.

atrakcJe
Szczyt Piz Nair
Szczyt Muottas Muragl
Ekspres Palmowy

nIe PrzeGaP
Podczas trzech niedziel lutego na zamarzniętym 
jeziorze St. Moritz odbywają się White Turf – zimowe 
wyścigi konne z przepięknymi krajobrazami  
Doliny Engadyny w tle.

m i a s ta

◀Położone w Alpach 
Retyckich miasto 
Chur jest stolicą 
kantonu Gryzonia.

Berghotel 
Randolins  
St. Moritz 
znajdziecie przy 
stoku narciarskim 
Suvretta.
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  montreux

Ze względu na wyjątkowo łagodny klimat 
Montreux nazywane jest stolicą riwiery  
szwajcarskiej. Rosną tu pinie, cyprysy i palmy,  
a mieszkali m.in. Charlie Chaplin czy Freddie  
Mercury. Miasteczko usytuowane jest w osłoniętej 
zatoce Jeziora Genewskiego, a otaczają je winnice,  
z których rozpościera się widok na pokryte śniegiem 
Alpy. Co roku, w różnych częściach miasta, odbywa 
się słynny Festiwal Jazzowy, na który zjeżdżają  
artyści z całego świata.

atrakcJe
Zamek Chillon
Szczyt Rochers-de-Naye
Pociąg Serowy

nIe PrzeGaP
Dla marzycieli nic nie jest niemożliwe – to motto  
towarzyszy Festiwalowi Jazzowemu w Montreux. 
Wydarzenie ma bogatą historię tworzoną 
na nowo z każdą kolejną edycją.

  chur

Najstarsze miasto w Szwajcarii zauroczy  
odwiedzających górskim położeniem,  
uroczymi alejami i historycznymi budynkami.  
Liczne butiki, bary, restauracje, muzea, galerie  
i stare miasto (wolne od ruchu samochodowego) 
przywołują śródziemnomorskie skojarzenia.

atrakcJe
Brambrüesch – domowa góra Chur
Zwiedzanie browaru Calanda
Muzeum Skarbca Katedry

nIe PrzeGaP
Z Chur można wyruszyć na wyprawę doliną Renu, 
mijając po drodze malowniczy masyw Calanda  
i gryzońskie winnice.

◀

◀ Pomnik Freddiego 
Mercury’ego  
w Montreux.
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m i a s ta

Półokrągłe 
forum w Galerii 
Pfalzkseller  
w St. Gallen. 
Odbywają się tu 
wystawy, koncerty  
i konferencje.
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  Zurych

Zwany metropolią doświadczeń, położony nad wodą, 
z ośnieżonymi Alpami w tle Zurych jest  
kombinacją wielu atrakcji: ponad 50 muzeów  
i 100 galerii sztuki, międzynarodowe firmy i lokalne 
marki, a także nocne kluby oraz bary. Oferta  
rekreacyjna obejmuje zaś możliwości kąpieli w rzece  
Limmat i Jeziorze Zuryskim oraz wycieczkę  
na górujący nad miastem szczyt Uetliberg. 

AtrAkcje
Starówka w Zurychu
Uetliberg – 870 m n.p.m.
Kunsthaus Zurych
Jezioro Zuryskie

Nie przegAp
Podczas kursu kulinarnego „Taste the waste” można 
nauczyć się kreatywnie wykorzystywać resztki  
jedzenia, by niczego nie wyrzucać.

  St. Gallen

Kompaktowe miasto we wschodniej Szwajcarii  
pomiędzy Jeziorem Bodeńskim a regionem 
Appenzell szczyci się uroczym starym miastem  
(zamkniętym dla aut), na którym znajdziemy  
kamienice z pomalowanymi na różne kolory  
wykuszowymi oknami. Zaś dzielnica klasztorna, 
z budynkami opactwa, katedrą oraz biblioteką  
opacką, została wpisana na listę UNESCO.
 
AtrAkcje 
Dzielnica klasztorna
Szczyt Säntis-Schwägalp
Drei Weieren (Trzy Sadzawki)

Nie przegAp 
Gra miejska „Pogoń za lisem” to świetna zabawa.  
Zadaniem grupy jest podążanie za śladami „lisa”,  
a przy okazji poznawanie niezwykłych miejsc  
i historii St. Gallen. Uczestnicy poruszają się pieszo 
oraz transportem miejskim. 

◀

◀

Zurych jest 
położony nad  

rzekami Limmat 
oraz wpadającej  

do niej Sihl. To 
największe miasto 

Szwajcarii.
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◀  luGano

To największe, a jednocześnie kameralne miasto  
w regionie Ticino. Jest trzecim pod względem  
wielkości centrum finansowym w Szwajcarii,  
ale także miastem parków, kwiatów, willi i obiektów 
sakralnych. Panuje tu śródziemnomorska atmosfera.

atrakcJe
Monte Brè
Monte San Salvatore
Wioska Gandria

nIe PrzeGaP
Lugano Street Art Tour – wydrukuj darmowy 
przewodnik po świecie sztuki miejskiej w Lugano  
i odkryj niezwykłe murale i kulturalne miejsca.

m i a s ta

Zermatt leży 
u podnóża 
Matterhornu  
– i to właśnie 
dzięki tej górze 
kwitnie tu 
turystyka.  
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◀
  Zermatt

Zermatt leży u stóp Matterhornu. Rozwój 
turystyczny miejscowości jest ściśle związany 
z tą prawdopodobnie najsłynniejszą górą 
na świecie. Jako miejscowość wypoczynkowa 
Zermatt jest wolny od ruchu samochodów 
i zachował swój oryginalny charakter. 
Turystom oferuje niemal nieograniczone  
możliwości spędzania czasu i liczne 
propozycje wycieczek.

atrakcje
Matterhorn, Gornergrat, wąwóz Gorner,
Matterhorn glacier paradise

Nie przegap:
Wycieczka na spotkanie z owcami 
czarnonosymi w ich naturalnym środowisku 
organizowana przez rodzinę Julen z Zermatt. 

Otwarte  
w 2015 r. centrum 

kulturalne LAC  
w Lugano.  

Znajduje się tu 
m.in. muzeum,  

w którym 
pokazywana 

jest sztuka 
współczesna.
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W pięć dni pięć śWiatóW
Przejechaliśmy szwajcarską koleją prawie 700 kilometrów, 

pokonując kilka tysięcy metrów przewyższeń.
Szwajcaria rozkochała nas w sobie różnorodnością, naturą, 

przyjaznymi ludźmi i oszałamiającymi krajobrazami.
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trasa:
Zurych – lucerna – interlaken 

– Montreux – ZerMatt 
– chur – Zurych

Małgorzata SzuMSka- 
-DziczkowSka 

aktorka teatru lalek, przewodniczka, 
podróżniczka, instruktorka jogi, autorka 

książek: Zielona sukienka. Przez Rosję 
i Kazachstan śladami rodzinnej historii, 

Twarze Tajfunu. O poszukiwaniu szczęścia  
na Filipinach.

Matterhorn 
to szósty pod 

względem 
wysokości 

samodzielny 
szczyt alpejski. 

Oto widok na górę 
z jeziora Riffel.
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Dzień Pierwszy;
w Dolinie błękitnej 
rzeki
Na lotnisku w Zurychu kupiliśmy 
karty do telefonów, żeby mieć 
nieograniczony internet w dobrej 
cenie, odpaliliśmy SBB Mobile 
(aplikacja dotycząca transportu 
publicznego w Szwajcarii) i by 
nie stać w korkach, wsiedliśmy 
do naszego pierwszego na trasie 
pociągu. A te działają jak, nomen 
omen, szwajcarskie zegarki – 
punktualnie i bez zarzutów,  
a z kartą Swiss Travel Pass Flex 
mamy możliwość korzystania  
z nich wszystkich. Podobnie jak  
z autobusów i promów.
Nagle głośnika pada informacja: 
następny przystanek, Lucerna. 
Postanowiliśmy więc wyskoczyć 
na chwilę  z pociągu, żeby zobaczyć 
najstarszy w Europie kryty Most 
Kapliczny i wieżę wodną. To jeden  
z bardziej znanych obrazków 
reklamujących ten kraj: błękitna 
woda rzeki Reuss, wiszące 
kolorowe kwiaty i uroczy 
drewniany wiadukt z dachem. 
Zrobiliśmy zdjęcia, zjedliśmy 
kolację w wegetariańskiej knajpce 
mieszczącej się na piętrze dworca. 
Tibits to szwajcarska sieciówka  

z daniami na wagę. Możecie  
stołować się w niej w wielu  
miastach tego kraju. 
Wsiadamy w kolejny pociąg, tym 
razem panoramiczny Golden 
Pass Line, jadący bezpośrednio 
do Interlaken. Widoki za oknem 
zapierają nam dech. Kwietne 
łąki, szwajcarska drewniana 
architektura i ośnieżone szczyty. 
Mamy wrażenie, że ktoś wyświetla 
nam w oknach najpiękniejsze 
tapety na pulpit.
W miasteczku spędzamy noc, 
wybierając miejsce oznaczone 
jako eko. Kiedy zastajemy  
w nim plastikowe jednorazowe 
kubki i kosmetyki, pytamy, na 
czym polega ich dbanie  
o środowisko. Dowiadujemy 
się, że prąd w obiekcie pochodzi 
z energii odnawialnej i choć 
mieszkańców stale naciska się 
na recykling i upcykling, ciężar 
dbania o środowisko przeniesiony 
jest tu z osoby prywatnej na 
duże firmy i rząd. Odnawialna 
energia, podatek od CO², 
wprowadzenie elektrycznego 
transportu publicznego, zakaz 
wjazdu pojazdom spalinowym do 
centrum niektórych miast, tego 
typu odgórne działania sprawiają, 

że Szwajcaria w wielu światowych 
rankingach znajduje się  
w czołówce najbardziej zielonych 
państw świata. 

Dzień Drugi: mięDzy 
loDowymi rzeźbami
Z samego rana ruszamy  
z Interlaken do krainy magii  
i elfów. Lauterbrunnen to niewielka 
miejscowość, w której można 
zobaczyć wodospad Staubbachfall 
spadający z 299-metrowej 
pionowej ściany. Miejsce to 
jest tak magiczne, że stało się 
pierwowzorem dla elfickiej krainy 
Rivendel z książek Tolkiena.  
W Lauterbrunnen pociągi 
zamieniają się w koleje zębate i pną 
się dzielnie pod górę. Dokupujemy 
dodatkowy bilet (posiadacze Swiss 
Travel Pass dostają zniżkę) i po 
dwóch przesiadkach dojeżdżamy 
na szczyt Europy. 
Jungfraujoch to najwyżej 
położona w Europie stacja kolei 
zębatej. Tym razem trafiamy na 
wysokość 3454 m n.p.m., do krainy 
wiecznego śniegu. Bilet na wjazd 
nie jest najtańszy (kosztuje ok. 400 
zł), jednak na przełęczy czekają 
nas nie tylko oszałamiające widoki, 
ale też przejście lodowym pałacem 
z lodowymi rzeźbami. Dodatkową 
atrakcją okazuje się pełna 
niespodzianek wystawa Alpine 
Sensation o historii tego regionu. 
Na miejscu są też sklep  
z pamiątkami i restauracja, w której 
zjadamy fondue, czyli tradycyjne 
danie szwajcarskich pasterzy 
przygotowywane na bazie sera  
i białego wina. 
Ponieważ zaczyna gonić nas czas, 
wracamy do Interlaken, gdzie 
znów wskakujemy do pociągu. 
Tym razem do Zweisimmen, tam 
udaje nam się złapać słynny Belle 
Époque do Montreux. Klimatyczny 

Kolejka w drodze 
na Jungfraujoch. 
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Najwolniejszy 
ekspres świata, 

czyli Glacier 
Express.



Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Zachód słońca nad 
rzeką Limmat  

w Zurychu.

Chur, jedno  
z zachowanych 

średniowiecznych 
podwórek.

XIV-wieczny, 
najstarszy  
w Europie kryty 
Most Kapliczny 
i Wieża Wodna.

Wnętrze 
klimatycznego 
pociągu Belle 
Époque, którym 
można się dostać 
z Zweisimmen  
do z Montreux.



skład wyłożony drewnem zabiera 
nas w podróż w czasie i przestrzeni. 
Przekraczamy granicę kantonu 
niemieckojęzycznego i wjeżdżamy 
we francuskojęzyczny, a zielone 
pastwiska przechodzą w plantacje 
winogron. 
w Montreux położonym nad 
Jeziorem genewskim oficjalnym 
językiem jest francuski, 
słyszymy go, idąc wzdłuż jeziora 
otoczonego pięknymi secesyjnymi 
hotelami pamiętającymi czasy 
belle époque. Pod wpływem 
impulsu postanawiamy  
w jednym z nich zostać na noc. 
i nie żałujemy, to wyjątkowe 
doświadczenie. widok z balkonu 
na lazurowe jezioro  
i ośnieżone szczyty, na rosnące tu 
palmy i zakotwiczone łódki jest 
dla nas zaskakujący, jakbyśmy 
byli w zupełnie innym kraju. gdy 
siedzimy oniemiali, wdychając 
zapach kwiatów i chłonąc urodę 
tego miejsca, nagle z oddali 
zaczyna dobiegać muzyka.  
Przypominam sobie, że przecież 
w Montreux co roku odbywa się 
słynny festiwal jazzowy. Można tu 
też spotkać znanych tego świata, 
którzy wybierają miasto na 
swój urlop. i tak było od wieków 
– dawniej odpoczywali tu J.J. 
rousseau, Lew tołstoj, Freddie 
Mercury, a Hans christian 
andersen leczył tu gruźlicę  
i zainspirowany okoliczną naturą 
napisał słynną baśń Królowa 
śniegu. 
również nas Montreux rozkochało 
w sobie, jednak musimy ruszyć 
dalej, tym razem do świata sportu  
i alpinizmu, wysokich gór  
i odwiecznych zmagań człowieka  
z naturą. 

Dzień trzeci: 
kraina sPortów  

górskich  
i czterotysięczników 
zermatt to górski kurort, do 
którego auta spalinowe nie mogą 
wjeżdżać. Jest też jednym  
z najlepszych narciarskich 
kurortów świata, zimą działają 
tu aż 54 wyciągi górskie, a trasy 
zjazdowe liczą ponad 360 km. 
Latem miasteczko zamienia się 
w raj dla pieszych i rowerowych 
wycieczek oraz wspinaczy.  
a wszystko to odbywa się w cieniu 
jednej z najsłynniejszych gór świata  
– Matterhornu. 
Jako posiadacze karty Swiss 
travel Pass Flex do muzeum 
zermatlantis Matterhorn 
wchodzimy za darmo, a na kolejkę 
na gornerat, skąd najlepiej widać 
Materhorn, dostajemy zniżkę. 
Na szczycie stajemy oko w oko 
z czterotysięcznikami, w tym ze 
znaną Monte rosa (pod stopami 
widzimy lodowiec gorner). od 
podziwiania tych krajobrazów 
czasami brakuje nam powietrza 
w płucach, chociaż nie tylko od 
widoków! Jesteśmy przecież na 
wysokości 3135 m i mogą się 
tu pojawić zawroty głowy albo 
trudności z oddychaniem.
Postanawiamy zjechać jeszcze 
jedną stację kolejki niżej, nad 
jezioro riffelsee, w którego 
wodach odbija się Matterhorn. 
Mamy jednak pecha, idziemy po 
kolana w śniegu, a u celu czeka na 
nas zamarznięte jezioro. Jednak 
okolica jest tak piękna, że cieszymy 
oczy kolejnymi widokami, dla 
których zjeżdżamy niżej kolejne 
dwie stacje. Stamtąd schodzimy 
już pieszo do zermatt, gdzie na 
placu kościelnym odwiedzamy 
wyjątkowe muzeum zermatlantis. 
Można w nim poznać historię 
regionu – jak z wioski pasterskiej 
rozwinął się w światowej klasy 



kurort turystyczny. Przy okazji 
słuchamy o lokalnym alpinizmie  
i obecności kobiet w tym sporcie. 
okazuje się, że przyjeżdżające tu 
na początku XiX wieku Brytyjki, 
które na równi z mężczyznami 
chciały zdobywać góry, były dla 
konserwatywnej i patriarchalnej 
Szwajcarii kontrowersyjnym 
widokiem. trzeba pamiętać, że 
kraj ten jako jeden z ostatnich 
na świecie przyznał kobietom 
prawa wyborcze, bo dopiero 
w 1971 roku. i te brytyjskie 
sufrażystki miały mocny wpływ 
na powstanie tutaj ruchu 
feministycznego.  
z drugiej strony od sierpnia 
tego roku wprowadzono zasadę 
„Małżeństwo dla wszystkich”. 
Dziś zatem Szwajcaria wyróżnia 
się wśród państw świata swoją 
tolerancją. 

Dzień czwarty: 
jak w bajce
Następnego ranka wsiadamy  
do Ekspresu Lodowcowego 
(glacier Express) reklamującego 
się jako najwolniejszy ekspres 
świata. Do rezerwacji 
dokupiliśmy obiad i teraz 
delektujemy się nim na pokładzie 
tego ekskluzywnego pociągu  
z panoramicznymi oknami, przez 
które podziwiamy alpejskie 
krajobrazy usiane wodospadami, 
kanionami i pastwiskami 
pełnymi kwiatów. Podczas jazdy 
pokonujemy 91 tuneli  
i 291 mostów. ta jedna  
z najpiękniejszych tras 
widokowych świata prowadzi 
z zermatt do St. Moritz, my 
jednak postanawiamy wysiąść 
wcześniej, w chur. to najstarsze 
miasto Szwajcarii, z uroczą 
starówką niczym z bajki Piękna  
i Bestia. ta część kraju zwana jest 

Szwajcarią romańską, a jednym 
z języków urzędowych jest 
romansz. chur, nazywany bramą 
do alp, często jest omijany przez 
turystów, ale polecam zgubić się 
w jego uliczkach i chociażby 
przy kościele na kirchgasse wejść 
w niewielką bramę prowadzącą 
na kameralny średniowieczny 
dziedziniec. a potem wąskim 
korytarzem pod kamienicami 
przejść w stronę biblioteki. 
albo wjechać kolejką na szczyt 
Brambrüesch i odwiedzić 
Muzeum retyckie, które 
szczyci się 100 tys. eksponatów 
związanych z historią tego 
kantonu. 

Dzień Piąty: 
ostatni Przystanek  
– zurych 
Nasz ostatni przystanek to 
zurych, gdzie spędzamy cały 
dzień. tu znów czujemy się 
jak w zupełnie innym świecie. 
choć miasto nie jest stolicą, 
czuć tu kosmopolityczny vibe 
europejskiej gwarnej metropolii 
pełnej dobrych restauracji 
(działa tu najstarsza na świecie 
wegetariańska restauracja 
Hiltl, przy samym dworcu 
głównym). tutejsze stare miasto 
zachwyca architekturą, a rzeka 
Limmat i Jezioro zuryskie są 
lubianymi przez mieszkańców 
miejscami na wypoczynek 
w gorące dni. 
rytm miasta i szalejąca nad 
jeziorem burza usypiają nas 
w naszą ostatnią szwajcarską 
noc. Minęło pięć dni, a my 
mamy wrażenie, jakbyśmy 
przejechali przez pięć zupełnie 
odmiennych światów różniących 
się architekturą lub językiem, 
krajobrazem lub energią. 
wspaniałe doświadczenie. ■



Jezioro 
Genewskie, przy   
jego wschodnim 

brzegu położone 
jest Montreux. 

Jezioro Genewskie 
od setek lat 

zachwyca też 
artystów, stało 
się inspiracją 

do stworzenia 
m.in. Liryków 

lozańskich Adama 
Mickiewicza.

W Szwajcarii 
można się 

zakochać, na zdj. 
okolice jeziora 

Riffel.

Bajkowe uliczki  
w Chur. Cudownie 
się w nich zgubić.
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Trasa z miasta 
Lugano  
w kantonie 
Ticino do Lucerny 
przebiega 
historycznym 
szlakiem  
św. Gotarda.

sześć dni  
wielkiej przygody

To była jedna z najbardziej zaskakujących podróży w moim życiu. 
I pomyśleć, że wystarczyło wsiąść do pociągu. W Szwajcarii.
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trasa:
Zurych – St. Gallen – chur – tirano 

– luGano – locarno – lucerna – Zurych

Michał cessanis 
dziennikarz, podróżnik, 

wicenaczelny Travelera i autor 
podróżniczej serii Do zobaczenia  

w Dzień Dobry TVN.  
autor książek podróżniczych.
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Przejechałem pociągami 
setki kilometrów, podziwiając 
ośnieżone szczyty alp, jeziora, 
rzeki, wodospady, rozkoszując się 
słońcem, zajadając najpyszniejsze 
szwajcarskie czekoladki, 
pokonując niezliczoną liczbę 
mostów, wiaduktów i tuneli.  
i spotykając na swojej drodze 
ludzi, dzięki którym moja 
samotna wyprawa przyniosła mi 
najlepsze, co mogło się zdarzyć: 
nowe podróżnicze przyjaźnie. 
Zanim jednak panoramicznym 
pociągiem ekspres Bernina 
ruszyłem w moją wielką kolejową 
podróż, z Zurychu pojechałem 
zwykłym pociągiem do miasta 
st. Gallen, stolicy kantonu o tej 
samej nazwie leżącego pomiędzy 
Jeziorem Bodeńskim a regionem 
appenzell. a słynącego 
 z dzielnicy klasztornej 
wpisanej na listę UnescO 
 – z unikatowymi zabytkami, 
z tym najbardziej zachwycającym, 
jakim jest najstarsza 
biblioteka w szwajcarii, jedna 
z najważniejszych klasztornych 
bibliotek na świecie.

Pamiątki Po kuPcach
Do st. Gallen dotarłem późnym 

popołudniem, kiedy słońce 
najpiękniej oświetlało wszystko 
swoim blaskiem. i ruszyłem na 
spacer przez najstarszą część 
miasta. co chwila zadzierałem 
głowę, by podziwiać kolejne 
zdobione kamienice  
z kolorowymi okiennicami oraz 
wykuszami, z których właśnie 
słynie st. Gallen. Ponoć kiedyś 
ktoś policzył, że na starym 
mieście takich wykuszy jest 
dokładnie 111 (nie sprawdzałem, 
ale wierzę na słowo pani  
z informacji turystycznej). na 
przełomie XViii i XiX wieku 
kamienice należały do kupców 
handlujących koronkami – te 
najsłynniejsze w szwajcarii 
wciąż stąd pochodzą, choć już 
dziś ich produkcją zajmuje się 
zdecydowanie mniej rodzinnych 
firm (do i wojny światowej 
przemysł włókienniczy był 
największym źródłem dochodów 
kantonu, a po ii wojnie światowej 
zaczął podupadać). Pojawiają 
się na serwetach, obrusach i na 
ubraniach. Koronki z st. Gallen 
noszą m.in. Michelle Obama 
i królowa elżbieta ii, zamawiają 
je także najdroższe domy mody. 
Tworzone tu przez wieki hafty 

i materiały można oglądać 
w znajdującym się w Palazzo 
Rosso Muzeum Włókiennictwa, 
które ma potężną ich kolekcję 
– blisko 60 tysięcy sztuk. 
À propos domów dawnych 
bogatych mieszczan, to teraz 
mieszczą się w nich kawiarnie, 
sklepy, butikowe hotele, 
restauracje i winiarnie – w jednej 
z nich na koniec dnia znalazłem 
dla siebie wolny stolik.

W najPiękniejszej  
bibliotece śWiata
Kolejny dzień zaczynam od 
czekoladowych pralinek i kawy  
w kawiarni Kolbener  
w białym domu z niebieskimi 
okiennicami tuż obok 
barokowej katedry Świętych 
Galla i Otmara znajdującej się, 
podobnie jak biblioteka, na 
terenie dawnego opactwa św. 
Galla (od imienia tego mnicha, 
który w 612 roku założył tu 
pustelnię, miasto wzięło swoją 
nazwę). a pół godziny później 
wchodzę do najpiękniejszego 
rokokowego pomieszczenia, 
jakie kiedykolwiek widziałem. 
W założonej w 612 roku 
bibliotece, pod sufitem misternie 
zdobionym malowidłami, 
w ogromnych rzeźbionych 
drewnianych szafach 
przechowywanych jest ponad 
160 tysięcy dokumentów, w tym 
rękopisy mające ponad tysiąc 
lat. W zbiorach są też rysunki 
na pergaminie – wśród nich 
ten uznawany za najstarszy na 
świecie, na którym naszkicowany 
został plan opactwa. ale księgi 
to nie wszystko. W bibliotece 
zgromadzono też kolekcje dzieł 
sztuki – obrazy, rzeźby, makiety 
budynków, papierowe projekty 
ołtarzy i meble z okresu baroku. 

Zachwycający 
widok na jezioro 

Maggiore z tarasu 
hotelu Villa 

Orselina 
w Locarno.
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W wagonie 
pierwszej klasy  

panoramicznego  
Ekspresu Bernina.



Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Podczas przejazdu 
panoramicznym 
Ekspresem 
Gotarda 
zachwycicie się 
szwajcarską 
naturą.

W St. Gallen 
koniecznie 
zwróćcie uwagę na 
bogato zdobione 
domy z wykuszami 
i wieżyczkami.

Szwajcarzy 
uwielbiają się 
dobrze bawić. 
Tu na festiwalu 
szlagierów w Chur.

 
Wagonik kolejki 
linowej na górę 
Brambrüesch  
w Chur.



Zobaczyć także można replikę 
globusa św. Galla skradzionego 
z miasta ponad 400 lat temu 
(XVi-wieczny oryginał znajduje 
się obecnie w szwajcarskim 
Muzeum narodowym). Dla 
miłośników sztuki i to nie tylko 
tej sakralnej dzielnica klasztorna 
to wymarzone miejsce na 
spędzanie czasu w st. Gallen.  
Ja miałem ochotę spojrzeć na to 
urokliwe miasto jeszcze z innej 
perspektywy. 

kąPiel na Wzgórzu
Kolejką linową Muhleggbahn 
ze starego miasta wjeżdżam 
na wzgórze Freudenberg 
w dzielnicy st. Georgen. To 
miejsce, noszące nazwę Drei 
Weieren, jest rozległym terenem 
rekreacyjnym, popularnym 
miejscem letniego odpoczynku. 
Jechałem tu z myślą, że rozsiądę 
się na trawie, wyciągnę z plecaka 
kawałek szwajcarskiego sera  
i małą buteleczkę wina i urządzę 
sobie piknik z widokiem na 
Jezioro Bodeńskie (do niego 
można dojechać z miasta 
malowniczą trasą rowerową). 
Przypadek jednak sprawił, że 
znalazłem się w wodzie, a nie na 
trawie. natrafiłem bowiem na 
trzy naturalne baseny kąpielowe 
założone w XVii wieku 
(pierwotnie jako zbiorniki z wodą 
dla straży pożarnej). niegdyś 
obowiązywał w nich podział: 
w jednym mogli się kąpać tylko 
mężczyźni, w drugim same 
kobiety, a w trzecim rodziny  
z dziećmi. Dziś każdy może kapać 
się tam, gdzie ma ochotę, z czego 
mieszkańcy chętnie korzystają. 
Przy basenach stoją secesyjne 
zabudowania z przebieralniami, 

drewnianymi podestami, 
parawanami i leżakami. idealne to 
miejsce na relaks. ale woda  
w maju nie jest najcieplejsza, 
gęsią skórkę mam już po kilku 
minutach pływania, choć 
przyznaję, że taka chwila ochłody 
podczas zwiedzania miasta była 
dla mnie zbawienna. a piknik 
na trawie? Musiał poczekać 
na inny dzień, tym bardziej że 
popołudnie miałem zaplanowane 
w chur, najstarszym mieście 
szwajcarii, do którego docieram 
półtorej godziny później kolejnym 
pociągiem.

zWiedzanie W rytmie 
szlagieróW
chyba nie mogłem sobie 
wybrać lepszego momentu na 
odwiedzenia miasta liczącego 
5 tysięcy lat (przez ten czas 
rządzili tu celtowie, Rzymianie, 
Ostrogoci i Frankowie), będącego 
stolicą największego kantonu 
szwajcarii, Gryzonii. Bo choć 
jest tak stare, to jak się szybko 
przekonuję, bardzo młode 
duchem. na ulicach mijam grupki 
rozbawionych mieszkańców 
w perukach stylizowanych na 
fryzury z lat 70., ubranych  
w pstrokate sukienki w kwiaty, 
kraciaste marynarki, spodnie 
dzwony i buty na koturnach. 
idę więc za nimi i tak trafiam na 
niewielki ryneczek, na największe 
muzyczne święto odbywające 
się tutaj od 25 lat. To Parada 
szlagierów, a więc muzyki lekkiej, 
łatwej i przyjemnej. a po minach 
i przytupach rozbawionych 
szwajcarów (poznałem tu takich, 
którzy nie opuścili ani jednej 
edycji festiwalu) widać, że bardzo 
to święto lubią. Zresztą szlagiery 



leciały tego dnia i na ryneczku, 
i w wielu knajpach na starym 
mieście. i choć nie zadbałem  
o odpowiednią stylówkę, to i tak 
po chwili zostałem porwany do 
tańca przez grupkę studentów. 
na muzycznej imprezie nie 
zabawiłem jednak zbyt długo. Po 
takich dźwiękach zdecydowanie 
potrzebowałem wyciszenia. 
Dlatego kolejką linową wybrałem 
się na płaskowyż Brambrüesch  
z ukwieconymi górskimi łąkami 
i zapierającymi dech w piersiach 
widokami – miejsce dla 
spacerowiczów, wędrowców  
i downhillowych rowerzystów. 
W malutkiej gondolce liczącej 
sobie 43 lata (o tym na szczęście 
dowiedziałem się już po 
wjeździe) poznałem Undine  
z Klausem, małżeństwo  
z Düsseldorfu, którzy podobnie 
jak ja od muzyki woleli widoki. 
spędziliśmy na wzgórzu 
popołudnie, a moglibyśmy 
pewnie i dłużej, podążając 
jednym z tutejszych szlaków. 
My jednak woleliśmy zasiąść 
w pierwszej na trasie gospodzie 
i napić się piwa. a następnego 
dnia spotkaliśmy się znów, tym 
razem na peronie, z którego 
odchodził panoramiczny pociąg 
ekspres Bernina do włoskiego 
miasta Tirano w regionie 
Lombardia. stąd w powrotną 
drogę do szwajcarii miałem 
ruszyć autobusem.

Wielkie okna,  
Wielkie Przeżycia
nie przypuszczałem, że już samo 
wejście do wagonu będzie dla 
mnie takim przeżyciem. 
To był mój pierwszy raz  
w pociągu panoramicznym, 
w którym niemal od podłogi 
aż po sufit były wielkie okna. 

Przez cztery godziny podróży 
obrazy zmieniały się w nich 
jak w kalejdoskopie. najpierw 
były zielone łąki, potem 
ośnieżone szczyty alp, później 
spektakularny wiadukt Land-
wasser (65 m wysokości), dalej 
masyw Bernina i lodowiec 
Morteratsch. Za najwyższym 
punktem na trasie, położoną 
nad Lago Bianco stacją Ospizio 
Bernina (2253 m n.p.m.), 
pociąg na chwilę zatrzymał się 
na stacyjce alp Grüm (2091 
m n.p.m.), a pasażerowie 
mieli dosłownie 10 minut na 
pamiątkowe zdjęcia. Potem 
skład tej najwyżej położonej 
linii kolejowej tego typu  
w europie zaczął coraz bardziej 
zbliżać się do stacji końcowej, 
przejeżdżając m.in. przez 
zakręcony jak domek ślimaka 
wiadukt Brusio. W Tirano miałem 
niecałe dwie godziny przerwy, 
zanim wsiadłem do autobusu 
do Lugano, największego miasta 
włoskojęzycznego kantonu 
Ticino w szwajcarii. Ten czas 
znów spędziłem z Undine 
i Klausem i to na najprawdziwszej 
włoskiej pizzy w trattorii 
położonej po sąsiedzku  
z dworcem. a potem ruszyłem  
w stronę słońca, palm  
i wakacyjnego klimatu.

słodkie lenistWo
Zamieszkałem nad samym 
brzegiem jeziora Lugano, 
w historycznym hotelu 
international au Lac, który 
przyjmuje gości od 1906 roku 
i wciąż pozostaje w rękach tej 
samej rodziny. Mieszkając tuż 
przy deptaku, miałem blisko  
i do mariny, z której odchodziły 
statki wycieczkowe, i do placów  
z zachwycającymi kamienicami  



Położony nad 
jeziorem Lugano 
park Civico-Ciani 

to znakomite 
miejsce na chwilę 

relaksu.

W Lugano można 
odpocząć na 

jednym  
z placów wśród 

kamienic w stylu 
lombardzkim.

Ekspres Bernina 
zatrzymuje się na 

stacji Alp Grüm, 
by pasażerowie 

mogli sobie zrobić 
pamiątkowe 

zdjęcia.

 
W oczekiwaniu  
na statek  
na przystani  
w Lugano.



w stylu lombardzkim, 
kafeteriami, macelleriami 
sprzedającymi pyszne 
dojrzewające szynki i winiarniami 
kuszącymi trunkami z winnic 
regionu Ticino. Z wysokich 
szczytów przeniosłem się  
w kilka godzin do krainy 
słońca i śródziemnomorskiego 
klimatu. Takiego wakacyjnego 
luzu bardzo mi było potrzeba. 
Deptakiem dotarłem do parku 
civico-ciani nazywanego 
płucami miasta. Rozsiadłem 
się na ławce wśród zielonych 
klombów, pachnących kwiatów 
i starych drzew. czytałem 
zaległą książkę, zerkając co 
jakiś czas to na jezioro, to 
na wzgórze san salvatore, z 
którego po wjechaniu kolejką 
z dzielnicy Lugano-Paradiso, 
i przy dobrej pogodzie, rozciąga 
się przepiękna panorama na 
miasto i alpy. Góry podziwiałem 
jednak z zupełnie innego miejsca. 
Wybrałem się pociągiem 
do położonego pół godziny 
drogi od Lugano miasteczka 
Locarno nad jeziorem Maggiore 
uznawanego za najcieplejszą 
miejscówkę w szwajcarii (ponoć 
jest tu aż 2300 słonecznych 
godzin w ciągu roku). Z Villi 
Orselina, w której zostałem na 
kolejną noc, na wzgórzu wysoko 
ponad miasteczkiem, tuż obok 
kościoła pielgrzymkowego 
Madonna del sasso z XVi wieku 
(według wierzących kościół 
powstał w miejscu objawień 
Matki Boskiej), miałem widok 
na jezioro, stare miasto z Xii-
wiecznym zamkiem Visconteo 
i górę Gambarogno po drugiej 
stronie Lago Maggiore. nie 
mogłem sobie wymarzyć 
lepszego miejsca na dolce far 
niente – słodkie lenistwo,  

w moim przypadku w basenie 
i na leżaku. a następnego dnia 
znów byłem w drodze, pokonując 
ostatni etap mojej kolejowej 
wyprawy.

Parostatkiem  
do lucerny
Podróżując kolejnym 
panoramicznym pociągiem 
– ekspresem Gotarda, 
zostawiając daleko za sobą 
śródziemnomorskie klimaty, 
jechałem w stronę Lucerny, 
miasta malowniczo położonego 
nad Jeziorem czterech 
Kantonów. Mijałem zakręty, 
wiadukty, zamki i kościoły na 
wysokich skałach. Przejeżdżałem 
przez kolejne tunele, w tym 
przez ten najbardziej znany – 
Świętego Gotarda z końca XiX 
wieku, ciągnący się przez 15 
kilometrów, aż dotarłem do 
miejscowości Flüelen, gdzie 
przesiadłem się na 120-letni 
parostatek Uri zabierający na 
nawet 800 pasażerów. siedząc na 
górnym pokładzie, w restauracji 
przy stoliku nakrytym białym 
obrusem, i popijając wino z 
Ticino, przyglądając się naturze, 
ale też podróżnym grającym 
w karty i miniszachy, po kilku 
godzinach dotarłem do celu. 
W całej tej podróży towarzyszył 
mi achim, informatyk z Berna 
poznany w pociągu, miłośnik 
trekkingów, pływania i 
nurkowania, który stworzył 
mi listę kolejnych miejsc do 
zobaczenia w szwajcarii. a gdy 
dobiliśmy do Lucerny, oprowadził 
mnie po mieście i zabrał na 
najlepszą kawę i czekoladowy 
tort podawany w popularnej tu 
cukierni heini. i wiecie co? Tak 
właśnie rodzą się podróżnicze 
przyjaźnie. W pociągu. ■



Lucerna położona 
jest nad Jeziorem 

Czterech 
Kantonów. To 

widok z balkonu 
w zachwycającym 

hotelu Art Déco 
Montana.
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przez góry, jeziora 
i wodospady

7 dni, 4 górskie szczyty, kilka jezior, dziesiątki wodospadów, 2 pociągi panoramiczne  
i niezliczona ilość wspomnień. Podczas naszej podróży pociągami po Szwajcarii  
zobaczyliśmy różne oblicza tego kraju i cieszyliśmy się swobodą poznawania.
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trasa:
Interlaken – dolIna lauterbrunnen 
– SchIlthorn – bellInzona – locarno 

– dolIna VerzaSca – aScona 
– lucerna – rIgI – PIlatuS

złota proporcja 
Natalia i łukasz to autorzy bloga 

o podróżach i kuchniach świata 
zlotaproporcja.pl, uwielbiają naturę  

i aktywne podróżowanie, podróżują, 
smakując lokalną kuchnię  

i szukając niebanalnych kadrów 
oraz inspirujących widoków.

Panorama 
Interlaken 

z punktu 
widokowego 

Harder Kulm.
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Między szczytaMi  
i turkusowyMi  
wodaMi
Naszą szwajcarską przygodę 
rozpoczęliśmy od uroczego  
i fantastycznie położonego 
kurortu Interlaken, w regionie 
jungfrau. W dosłownym 
tłumaczeniu jego nazwa oznacza 
„pomiędzy jeziorami”, ale 
właściwsze byłoby nazwanie 
tego miejsca „pomiędzy jeziorami 
i górami”. Bowiem Interlaken 
to nie tylko piękne turkusowe 
akweny, to także brama do dwóch 
wspaniałych górskich dolin: 
Lauterbrunnen i Grindelwald. 
pierwszą rzeczą, którą zrobiliśmy 
w Interlaken, był wjazd na punkt 
widokowy na Harder Kulm 
kolejką szynowa zbudowaną 
w 1908 roku. przewyższenie 
ponad 650 metrów pokonaliśmy 
w zaledwie 8 minut. Na górze 
czekały nas cudowne widoki na 
panoramę miasteczka, jeziora 
thun i Brienz oraz otaczające je 
szczyty, w tym słynne: jungfrau, 
Eiger i Mönch. 

Pośród soczyście  
zielonych łąk 
Lauterbrunnen nazywana jest 
doliną 72 wodospadów i to 

jedna z najpiękniejszych dolin 
w całej Szwajcarii. potężne 
malownicze wodospady opadają 
tu z wysokich, niemal pionowych 
urwisk. Widać je niemalże 
z każdego miejsca  
w dolinie. podobnie jak 
tradycyjne drewniane chaty  
i soczyście zielone alpejskie 
łąki usłane pachnącymi ziołami 
oraz kwiatami. Widoki te 
zainspirowały ponoć samego 
tolkiena do stworzenia krainy 
elfów rivendell, która znalazła 
się we Władcy Pierścieni.
pierwszy wodospad Staubbach 
o wysokości 229 metrów 
ujrzeliśmy tuż po wyjściu  
z pociągu, w kameralnej i uroczej 
miejscowości Lauterbrunnen. 
Dalej było jeszcze piękniej. 
ogromne wrażenie zrobiły na 
nas wodospady trümmelbach, 
które można oglądać dzięki 
systemowi korytarzy 
wydrążonych w skale. Wody 
10 z nich pochodzą z lodowca 
w rejonie wspomnianych 
szczytów: jungfrau, Eiger  
i Mönch. co ciekawe, przez 
wodospady przepływa nawet 20 
tys. litrów wody na sekundę. Ich 
potęgę można poczuć na własnej 
skórze, stając tuż obok kaskad. 

śladaMi  
JaMesa Bonda 
Niezaprzeczalną atrakcją  
Doliny Lauterbrunnen jest także 
wjazd na szczyt Schilthorn,  
na wysokość 2970 m n.p.m.  
a warto na niego wjechać z kilku 
powodów. pierwszym jest Swiss 
Skyline, czyli wspaniały widok na 
szczyty: Eiger, jungfrau i Mönch.
po drugie na samej górze 
znajduje się piz Gloria, 
czyli obrotowa restauracja 
panoramiczna, w której ponad 
pięć dekad temu stołował się 
agent 007 (w filmie  
W tajnej służbie Jej Królewskiej 
Mości). po trzecie wreszcie na 
przedostatniej stacji kolejki 
znajduje się thrill Walk. 
Metalowe i szklane kładki 
poprowadzone są wzdłuż 
stromego zbocza nad urwiskiem, 
oczywiście z zapierającym dech 
widokiem na Swiss Skyline. 

z wizytą  
w średniowiecznych  
zaMczyskach
z regionu jungrfau pojechaliśmy 
do włoskojęzycznego kantonu 
ticino. Naszym pierwszym 
przystankiem była jego stolica, 
czyli Bellinzona. 
po wyjściu z pociągu przeżyliśmy 
mały szok kulturowy – oto nagle 
znaleźliśmy się w zupełnie innej 
Szwajcarii. zielone łąki  
i drewniana architektura zostały 
zastąpione przez wąskie, typowo 
włoskie uliczki i masywne 
zamczyska. Największą atrakcją 
Bellinzony są bowiem trzy 
średniowieczne twierdze 
wpisane na listę światowego 
dziedzictwa UNESco. Widać je 
niemal z każdego zakątka  
w mieście. zdecydowaliśmy się 
zwiedzić najstarszą  
i najpotężniejszą z nich, czyli 

Wielkie 
panoramiczne 
okna w Ekspresie 
Gotarda są 
idealne do 
podziwiania 
szwajcarskich 
krajobrazów.
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Most Ponte dei 
Salti w Valle 

Verzasca.

Górna stacja 
kolejki zębatej na 

górze Rigi.
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Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Altenmarkt 
w Austrii.Mus, ut 
min et facculla 
volorum sitatias 
mos re nostiosa 
perumet essunt 
hit volorec 

Na Harder Kulm 
z widokiem na 

jezioro Thun.

W Ekspresie 
Panoramicznym 

Gotarda 
znajduje się 

specjalny wagon 
z otwieranymi 

szybami do 
robienia zdjęć.



castel Grande leżącą w centrum 
miasta. Na jej mury można 
wjechać windą. z zamku widać 
pozostałe dwie twierdze 
– castello di Montebello  
i castello Sasso corbaro. 

Magiczna dolina  
zJawiskowych  
kaskad
Naszym największym 
odkryciem w kantonie ticino 
była przepiękna, intensywnie 
zielona dolina Verzasca słynąca 
z górskiej rzeki o szmaragdowym 
kolorze, zjawiskowych kaskad  
i klimatycznych małych wiosek  
z kamiennymi domami. pierwsze 
ochy i achy rozpoczęły się tuż 
po wjeździe do doliny i nasilały 
się z każdym pokonywanym 
kilometrem. tym razem 
poruszaliśmy się lokalnymi 
autobusami. Najpierw 
wysiedliśmy przy niezwykle 
fotogenicznym kamiennym 
moście ponte dei Salti,  
a następnie dojechaliśmy do 
Sonogno, z którego udaliśmy się 
na niewyczerpujący trekking do 
wodospadu cascata la Froda.  
to była prawdziwa magia.

dolce vita  
nad JezioreM  
Maggiore
Wieczór spędziliśmy  
w asconie, szwajcarskiej części 
Lago Maggiore, którą od Valle 
Verzasca dzieli niespełna 30 
kilometrów. z dziewiczej natury 
przenieśliśmy się w sam środek 
szwajcarskiego dolce vita. 
ascona to bowiem klimatyczne 
wąskie uliczki, kolorowe 
kamienice i piękna, otoczona 
górami promenada biegnąca nad 
jeziorem. czuliśmy się jak we 
włoskim miasteczku. to idealne 
miejsce na romantyczną kolację 

lub chwilę relaksu, chociażby na 
huśtawce z widokiem na Lago 
Maggiore.

kiedy Pociąg staJe 
się niezwykłyM 
PrzeżycieM
z kantonu ticino pojechaliśmy do 
Lucerny, ale co to była za podróż! 
Ekspres panoramiczny Gotarda 
to jedyny szwajcarski pociąg, 
którego część trasy biegnie przez 
wodę, dlatego trzeba ją pokonać 
statkiem. 
Do Lucerny dopłynęliśmy więc 
przez jezioro czterech Kantonów 
z cudownymi widokami na 
rigi, pilatus, Bürgenstock i 
inne szczyty otaczające akwen.
już sam przejazd pociągiem 
panoramicznym to niezwykłe 
przeżycie. czas płynie w nim 
zdecydowanie za szybko.  
W środku znaleźliśmy specjalny 
wagon przeznaczony do robienia 
zdjęć, wyposażony w otwierane 
szyby. jego wielkie, zaokrąglone, 
panoramiczne okna okazały 
się idealne do podziwiania 
szwajcarskich krajobrazów.
trasa Ekspresu panoramicznego 
Gotarda z Lugano do Lucerny 
jest częścią Grand train tour 
of Switzerland łączącego 
najpiękniejsze linie pociągów 
panoramicznych w jeden 
kolejowy szlak. 

Jak z Pocztówki 
Najstarszy drewniany kryty 
most w Europie, zabytkowe, 
przepiękne kamienice na 
klimatycznym Starym Mieście, 
dawne mury obronne, ciekawe 
muzea z bogatymi zbiorami  
i fantastyczne położenie – 
Lucerna ma to wszystko. a nawet 
więcej, bo leży jednocześnie nad 
rzeką reuss, jeziorem czterech 
Kantonów, u stóp pilatusa oraz 

Cascata la Froda  
w Valle Verzasca.

Widok na Swiss 
Skyline ze szczytu 

Shilthorn



bardzo blisko rigi. 
Do Lucerny, jak wspomnieliśmy, 
przypłynęliśmy statkiem  
i wysiedliśmy na przystani  
w samym sercu miasta, tuż przy 
słynnym moście Kaplicznym. 
Spacerowaliśmy tu po 
zabytkowych mostach,  
a z dawnej wieży obronnej 
podziwialiśmy pocztówkowe 
widoki i panoramę miasta. 
Wkrótce potem ruszyliśmy 
pociągami, statkami i kolejkami 
zwiedzać okolicę Lucerny.

rigi, królowa gór
Kiedy powiedziałam 
napotkanemu po drodze 
Szwajcarowi z włoskojęzycznego 
ticino, że z Lucerny pojedziemy 
na rigi, od razu mnie poprawił: 
To nie jest Rigi, to jest LA Rigi. 
Ona, królowa!
Na tę majestatyczną górę 
mierzącą 1798 m n.p.m. 
dotarliśmy z Lucerny w 1,5 
godziny – najpierw statkiem 
przez jezioro czterech 
Kantonów, potem kolejką na 
sam szczyt. Widoki po drodze 
i na górze były wprost sielsko-
anielskie. turkusowe jezioro, 
spiczaste góry, soczyście 
zielone łąki i krowy nieśpiesznie 
skubiące trawę. Szwajcaria jak  
z idealnego obrazka.

PrzeJazd naJBardzieJ 
stroMą koleJką  
zęBatą na świecie
Szwajcarski system transportowy 
jest tak znakomicie rozwinięty, że 
tego samego dnia bez problemów 
daliśmy radę wjechać zarówno 
na rigi, jak i masyw pilatusa 
wyrastający po drugiej stronie 
jeziora czterech Kantonów. 
pilatus to góra wybitnie 
widokowa. Mogliśmy się o tym 
przekonać w drodze na szczyt, 

kiedy podziwialiśmy krajobraz 
roztaczający się wokół akwenu. 
Niestety nie było nam dane 
zobaczyć panoramy alp, sam szczyt 
tego dnia uparcie otulały gęste 
chmury. jednak na pilatus warto 
wjechać nie tylko dla panoramy. 
Na samą górę można się dostać 
najbardziej stromą kolejką zębatą 
na świecie, w „krytycznym” 
fragmencie jej trasa pochylona jest 
pod kątem 48 stopni. to prawdziwy 
majstersztyk technologii kolejowej 
z 1889 roku. Wagoniki kolejki 
przenoszą pasażerów do tamtej 
epoki. Wrażenia niezapomniane.

Przez szMaragdowe 
Jeziora
Na naszej trasie znalazł się jeszcze 
jeden pociąg panoramiczny  
z Lucerny do Interlaken. z jego 
okien podziwialiśmy pięć jezior 
o szmaragdowym kolorze, 
alpejskie szczyty i spływające  
z ich zboczy wysokie wodospady. 
zdradzimy wam, że przejazd 
podobał nam się tak bardzo,  
że odbyliśmy go dwa razy.  
to chyba wystarczająca 
rekomendacja. ■



Kolorowa Ascona 
nad jeziorem 

Maggiore.

Statkiem przez 
turkusowe jezioro 
Brienzersee.

W najbardziej 
stromej kolejce 
zębatej na 
świecie.

Na tarasie 
widokowym  
na Pilatusie.

Pocztówkowa 
Lucerna.



trasa klasyczna





Trasa Największych aTrakcji





trasa lodowców i palM





Trasa Niezwykłej wody





Trasa ukryTych skarbów





trasa ziMowej Magii
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Kolej Centovalli 
na wiadukcie 

Ruinacci w pobliżu 
miejscowości 

Camedo.
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