
Grand Tour  
of Switzerland

W DROGĘ – NAJPIĘKNIEJSZA TRASA PO NIESAMOWITEJ SZWAJCARII
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zaCHwycaj się 
Szwajcarią!

Moglibyśmy długo opowiadać  
o Szwajcarii w samych superlatywach.  
Ale w sumie wystarczy nieco prawdy  
w pigułce: nigdzie indziej jeziora nie są 
tak wspaniale turkusowe, wioski nie 
są tak bajkowo śliczne, a miasta – tak 
przyjemne do zwiedzania, nigdzie indziej 
góry... No tak, o wspaniałości szwajcar-
skich gór nie musimy przekonywać.  
A do tego jeszcze oczywiście najlepszy 
na świecie ser i najsmaczniejsza czekola-
da, które nawet nie odkładają się w bio-
drach! Zapraszamy do wielkiej podróży. 

Autorzy
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 Malojapass  
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SZWAJCARIA W PIGUŁCE

Siedziba rządu: Berno
Kantony: 26
Powierzchnia: 41 285 km kw. 
Granice kraju: łącznie 1852 km; 
Austria 164 km, Francja 573 km, 
Niemcy 334 km, Włochy 740 km,  
Liechtenstein 41 km
Góra-dół: 220 km
Prawo-lewo: 346 km

Najwyższy punkt:  
szczyt Dufour w masywie  
Monte Rosa 4634 m n.p.m.
Najniższy punkt: Lago Maggiore 
(Ticino) 193 m n.p.m.
Liczba jezior: 1484
Liczba lodowców: 140
Liczba mieszkańców: ok. 8,2 mln
Powierzchnia kraju pokrywana 
przez Alpy: 58 proc.
Udział ludności mieszkającej  
na terenie Alp: 10 proc.

Religia i wiara: ok. 55 proc. 
Szwajcarów wierzy albo w Boga, 
albo w Wyższą Siłę. Niecałe  
39 proc. deklaruje swoją religij-
ność. Udział religii: 34,4 proc. 
katolicy, 29,5 proc. bezwyzna-
niowi, 22,5 proc. ewangelic-
ko-reformowani, 5,7 proc. inni 
chrześcijańscy, 5,5 proc. muzuł-
manie, 0,2 proc. żydzi, 1,3 proc. 
inni, 0,8 proc. nie podało da-
nych. Liczba bezwyznaniowych 
cały czas znacznie rośnie. 

Nikolaus von Flüe 
(1417-1487) – eremi-
ta i mistyk, patron 
Szwajcarii

Huldrych Zwingli 
(1484-1531) – refor-
mator

Paracelsus  
(1493-1541) – lekarz, 
ojciec nowoczesnej 
medycyny

Jean Calvin  
(1509-1564) – refor-
mator (francuskiego 
pochodzenia)

Leonhard Euler  
(1707-1783) – matema-
tyk i fizyk, stworzył 
pierwszą wersję dzi-
siejszego sudoku

Jean-Jacques 
Rousseau  
(1712-1778) – pisarz 
i przywódca 
Oświecenia

Johann Heinrich 
Pestalozzi 
 (1746-1827) – pedagog

Henri Dunant  
(1828-1910) – zało-
życiel Czerwonego 
Krzyża

Albert Einstein  
(1879-1955) – naj-
słynniejszy fizyk 
wszech czasów, 
urodzony i wycho-
wany w Niemczech. 
Od 1895 do 1914 r. 
mieszkał w Szwajcarii, 
gdzie powstała teoria 
względności. 

Le Corbusier  
(1887-1965) – wpły-
wowy architekt XX w. 

Max Frisch  
(1911-1991) i Friedrich 
Dürrenmatt  
(1921-1990) – niemiec-
kojęzyczni pisarze

Carla del Ponte  
(ur. 1947) – była 
sędzia trybunału dla 
zbrodniarzy wojen-
nych w Hadze

DJ BoBo  
(ur. 1968, właś. René 
Baumann) – muzyk 
i tancerz

Gianni Infantino  
(ur. 1970) – prezydent 
FIFA

Roger Federer  
(ur. 1981) – tenisista

Wiele znanych osób 
mieszka w Szwajcarii, 
ceniąc sobie dyskre-
cję i spokój. Także 
Krystian Zimerman 
i, do śmierci w roku 
2020, Krzysztof Pen-
derecki. Dopytywanie 
się, gdzie konkretnie 
mieszka Tina Turner 
czy Phil Collins, jest 
nieskuteczne. 

S Ł Y N N I  S Z W A J C A R Z Y
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K T O  T O  W Y M Y Ś L I Ł ?  O C Z Y W I Ś C I E  S Z W A J C A R Z Y !

1635: pierwszy ilustrowany 
magazyn (Matthäus Merian)
1735: pierwsza fabryka zegarów 
(Blancpain)
1774: elektryczny telegraf  
(George-Louis Lesage)
1780: pierwsza woda mineralna 
( Johann Jacob Schweppe)

1783: higrometr  
(Horace de Saussure)
1802: pierwsza serowarnia 
(w Hofwil)
1807: silnik spalinowy  
(Isaac de Rivaz)
1819: pierwsza tafla czekolady 
(Francois-Louis Cailler)
1820: pierwsza żarówka  
(Auguste de la Rive)
1843: cukier w kostkach  
( Jakob Rad)
1846: cukierki na kaszel  
(Emanuel Wybert)
1864: Czerwony Krzyż  
(Henri Dunant)

1867: mleko w proszku  
(Henri Nestlé)
1869: odkrywanie ludzkiego 
DNA (Friedrich Miescher)
1880: łańcuch rowerowy  
(Hans Renold)
1888: prąd trójfazowy (fabryka 
narzędzi Oerlikon)
1891: scyzoryki Victorinox  
(Karl Elsener)

1899: sacharyna (Sandoz)
1905: teoria względności  
(Albert Einstein w Bernie oraz 
w Ulm/Niemcy)
1908: Toblerone (Theodor  
Tobler)
1908: kostki rosołowe (Maggi)

1908: celofan ( Jacques Branden-
berger)
1912: folia aluminiowa (Firma 
Alusuisse)
1913: żaluzje (Emile Schenker)
1923: zamek błyskawiczny 
(Martin Winterhalter)

1936: automatyczna sekretarka 
(Willy Müller)
1938: Nescafé (Nestlé)
1938: LSD (Albert Hofmann)

1950: chipsy ziemniaczane 
(Hans Meier)
1951: rzep (George de Mestral)
1960: sztuczny staw biodrowy 
(Maurice Müller)
1960: elektryczna szczoteczka 
do zębów (Firma Tavaro)
1963: valium (Leo Sternbach)
1967: zegarek Quartz (Horloger)
1968: język programowania 
Pascal (Niklaus Wirth)
1969: ekran LCD (Roche)
1976: kapsułki kawowe  
Nespresso (Eric Favre)
1981: myszka komputerowa 
(IBM)
1986: żelazko parowe  
( Jean Monney)
1990: samochód solarny  
(Szkoła Techniczna Biel)
1991: World Wide Web  
(Cern, Genf)
2003: Doodle (Michael Näf,  
Paul E. Sevinç)
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Lata lecą: minęło 65 mln lat, odkąd na skutek 
wypiętrzenia skał powstały Alpy i Jura. W epoce 
kamienia łupanego na terenie dzisiejszej Szwajca-
rii jaskinie zamieszkiwali pierwsi ludzie, a 4000 lat 
p.n.e. na terenie Regionu Trzech Jezior – budowni-
czowie domów na palach, których dzieła obejrzysz 
w Laténium pod Neuchâtel (na liście UNESCO). 

Znacznie bliższej naszej ery w regionie osiadło 
celtyckie plemię Helwetów, które pozostawiło 
pierwsze, konkretne, pisemne świadectwo 
„szwajcarskiego narodu” (o ile malarstwo ja-
skiniowe z epoki kamiennej nie będzie jednak 
zaliczane do świadectw „pisemnych”). Choć od 
tego momentu upłynęło już ponad 2 tys. lat, 
to nadal dzisiejsi Szwajcarzy określani są jako 
„Helweci” i na rejestracjach samochodowych oraz 
w domenach internetowych używają skrótu CH 
(łac. Confoederatio Helvetica). Współczesnym 

TO JUŻ BYŁO  
JAK SZWAJCARIA ZOSTAŁA 

SZWAJCARIĄ

Szwajcarom nie pozostało po Celtach raczej nic 
więcej niż ten skrót. Gdy Helweci w 58 r. p.n.e. 
zapragnęli mieć więcej słońca i chcieli wynieść 
się na południe Francji, zostali pobici przez Rzy-
mian i powrócili do swojej ojczyzny. Przyczyniło 
się to do ekspansji Cesarstwa Rzymskiego aż do 
Renu. Ważne rzymskie osady, jak Augusta Rauri-
ca niedaleko dzisiejszej Bazylei i Aventicum (dziś 
Avenches) niedaleko Fryburga, powstały w tam-
tych czasach i do dziś możesz je podziwiać. 

Panowanie Rzymian zakłóciły wędrówki ludów. 
Plemiona germańskie wędrowały między 400 
i 500 r. n.e. na południe i zachód. Przejęły przy 
tym lokalny język – łaciński lub francuski.  
Burgundowie osiedlili się w zachodniej Szwajcarii 
i we Francji, Alemanowie wzięli to, co pozostało: 
Mittelland z licznymi jeziorami. Do nowego cesar-
stwa zaimportowali niemiecki język i zwyczaje. 
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Longobardowie znowuż utknęli przed Łabą i zaję-
li potem te części Szwajcarii, które dziś są wło-
skojęzyczne. Każdy z dużych regionów języko-
wych Szwajcarii ma korzenie wykraczające poza 
jego granice: włoskojęzyczny region z Włochami, 
francuskojęzyczny – z Francją, niemieckojęzycz-
ny z Niemcami (do dziś po niemieckiej stronie 
granicy ze Szwajcarią mówi się w dialekcie ale-
mańskim). Pomimo tej językowej różnorodności 
chyba żaden Szwajcar nie wątpi w jedność kraju 
– za duża jest duma z „narodu woli”, jak określają 
się Szwajcarzy, którzy definiują się nie jako zwią-
zek etniczny lub językowy, ale przez swoje idee 
i pryncypia. 

Średniowiecze naznaczone było panowaniem 
wspomnianych plemion germańskich, włączo-
nych do tzw. Świętego Cesarstwa Rzymskiego. 
Zakładano klasztory, które coraz bardziej rozpo-
wszechniały chrześcijaństwo wśród ludu. 

Rok 1291 uważa się za narodziny nowoczesnej 
Szwajcarii: dawna konfederacja była początko-
wo tylko przymierzem obronnym mieszkańców 
centralnej Szwajcarii przeciwko coraz silniejszym 
Habsburgom. Unia przypieczętowana została 
w liście założycielskim (Bundesbrief), który do 
dziś można oglądać w Schwyz (według najnow-
szych badań przechowywany tam dokument 
naprawdę pochodzi z tamtego okresu). Czy boha-
ter narodowy Wilhelm Tell rzeczywiście istniał 
i czy słynna przysięga na łączce Rütli faktycznie 
miała miejsce – historycy dziś mają wątpliwości 

(ramka „Wilhelm Tell” w „Odcinku J”). Prawda czy 
nie: te legendy idealnie ilustrują samoświado-
mość Szwajcarów. 

W niektórych bitwach konfederaci byli w stanie 
wielokrotnie pobić Habsburgów, co zachęcało 
innych do przystąpienia do związku: najpierw 
należały do niego Uri, Schwyz i Unterwalden,  
ale stosunkowo szybko dołączały kolejne regiony 
i miasta, w tym Lucerna, Zurych i Berno. Spryt-
nie wykorzystywały spory pomiędzy papieżem, 
cesarzem i książętami, aby rozszerzać swoje 
wpływy. Jednak w XVI w. Szwajcaria znalazła się 
w oku cyklonu wojen reformacji – ze Zwinglim 
i Kalwinem w rolach głównych. Duże miasta 
szybko zostały zreformowane. Doprowadziło 
to do podziałów i krwawych sporów pomiędzy 
konfederatami. Zwingli zmarł podczas bitwy 
pod Zurychem, co jeszcze bardziej zaostrzyło 
konflikt. Do dziś w Szwajcarii są regiony i miasta, 
w których dominuje albo religia katolicka, albo 
zreformowana. Te ostatnie przyjęły wielu wygna-
nych z Francji Hugenotów, którzy m.in. przynieśli 
do kraju sztukę zegarmistrzowską – niezaprze-
czalny dziś symbol Szwajcarii. 

W 1648 r. wojna trzydziestoletnia zakończyła się 
podpisaniem pokoju westfalskiego i pierwszym 
międzynarodowym uznaniem Szwajcarii jako 
samodzielnego państwa. 

Koniec XVIII w. pozostawił także w Szwajcarii 
ślady rewolucji francuskiej. Tylko dziewięć lat po 
Francji – i z pomocą wielu Francuzów – Szwaj-
caria doświadczyła w 1798 r. własnej rewolucji 
przeciwko władcom absolutnym. Powstała 
centralnie sterowana „Republika Helwecka”, 
ale upadła już w 1803 r., gdy Napoleon w ra-
mach tzw. mediacji stworzył federalistyczną 
konstytucję. Stary system nie miał już jednak 
przyszłości. Liberalne nurty coraz bardziej 
zyskiwały na znaczeniu – czego wyrazem było 
przyjęcie w 1848 r. konfederacyjnej konstytucji. 
Wprawdzie w międzyczasie dwukrotnie była 
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rewidowana (1874 i 1999), ale generalnie do dziś 
zachowała ważność. Doprowadziła do powstania 
nowoczesnego państwa związkowego, z narodo-
wym parlamentem i rządem. Na przestrzeni lat 
dodano do niej jeszcze elementy bezpośredniej 
demokracji (powszechne referendum, powszech-
na inicjatywa), z których Szwajcaria słynie na 
całym świecie. 

Od tego czasu Szwajcarię można określać jako 
oazę pokoju – konfederaci nie brali udziału ani 
w pierwszej, ani w drugiej wojnie światowej.  
Po drugiej wojnie Szwajcarii zarzucano, że przyj-
mowała od nazistowskich Niemiec skradzione 
żydom i innym ofiarom cenne przedmioty, w tym 
złoto („Raubgold”), i w ten sposób współfinanso-
wała nazistów. O zasadności tych zarzutów do 
tej pory dyskutują historycy. Krytykowano także 
ograniczone przyjęcie uciekinierów. Polskim 
aspektem w historii drugiej wojny światowej 
i Szwajcarii było przyjęcie ok. 12 tys. internowa-
nych polskich żołnierzy, którzy w 1940 r. wal-
czyli wspólnie z francuskimi żołnierzami właśnie 
we Francji. Zostali oni okrążeni przez niemieckie 
oddziały i na terenie Jury, w okolicach Neuchâtel, 
przekroczyli granice Szwajcarii. Rozbrojeni 
i internowani do końca wojny pozostali w Szwaj-
carii, gdzie m.in. budowali drogi, jak „Polenweg” 
pomiędzy Rothenbrunnen i Chur w Gryzonii. 

Od końca wojny Szwajcaria doświadcza epoki 
wzrostu i dobrobytu. Jednak ten wysoko uprze-
mysłowiony kraj ma też nieco bardziej konserwa-
tywne oblicze – dopiero w 1971 r. wprowadzono 
na poziomie krajowym prawa wyborcze kobiet 
(większość kantonów uczyniła to wcześniej) 
i dopiero w 2002 r. Szwajcaria przystąpiła do 
ONZ. Wprawdzie nie jest członkiem Unii Euro-
pejskiej, ale w 2008 r. przystąpiła do porozu-
mienia z Schengen, a tym samym zrezygnowała 
z kontroli osobowych (kontrole celne nadal są 
utrzymane). Udział cudzoziemców wśród miesz-
kańców Szwajcarii już przekroczył 25 proc., 
najwięcej jest ich z Włoch, Niemiec i Portugalii. 

Kto rządzi

Szwajcaria jest parlamentarno-demokratycznym 
krajem związkowym z demokracją bezpośrednią. 
Zgromadzenie federalne to dwie izby: parlament, 
czyli Rada Narodowa (Nationalrat) wybierana 
przez całe uprawnione społeczeństwo, oraz Rada 
Kantonów (Ständerat) składająca się z 46 człon-
ków wybieranych przez kantony. Zgromadzenie 
federalne wybiera Radę Związkową, czyli rząd 
z siedmioma członkami. Rotując co roku według 
klucza partyjnego, jeden z nich jako „pierwszy 
wśród równych” (primus inter pares) prowadzi 
obrady i pełni funkcję reprezentacyjną. Jeśli 
przełożylibyśmy ten system na Polskę, to Senat 
byłby wybierany przez niezależne województwa, 
a rząd składał się z siedmiu ministrów, z których 
jeden przez rok pełni funkcję prezydenta. 

Na poziomie krajowym całkowicie lub w wią-
żącym stopniu decyduje się tylko o sprawach, 
które nie mogą być uregulowane na poziomie 
kantonalnym, np. prawo karne, polityka za-
graniczna, ubezpieczenie zdrowotne i socjalne, 
polityka monetarna czy też cła i podatki VAT. 
Dlatego Szwajcaria słynie z federalizmu, z sil-
ną autonomią 26 kantonów i ich gmin. Każdy 
Szwajcar, gromadząc odpowiednią liczbę pod-
pisów (Volksinitiative), może poddać pod refe-
rendum nowe ustawy lub je odrzucić. Politycy 
muszą postępować zgodnie z wolą ludu. 
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Jako przystawkę serwuje się sałatę – zieloną lub 
kolorową z kukurydzą, buraczkami, pomidorem  
– i to przez cały rok. Na deser – musy czekola-
dowe, lody, bezy, ciasta, deska serów. Do picia 
woda mineralna z bąbelkami lub bez czy też 
lokalne napoje gazowane, jak gazzosa w Ticino. 
Kultowym napojem gazowanym jest jednak 
Rivella, będąca sposobem na wykorzystanie 
serwatki. Klasyczny słodki smak ma czerwoną 
etykietę, wersja light – niebieską, a z zieloną her-
batą – oczywiście zieloną. Wina białe i czerwone, 
najlepiej lokalne, uzupełniają posiłek. 

Przeciętny Szwajcar konsumuje rocznie ponad  
23 kg sera i 10 kg czekolady, choć zupełnie po 
nim tego nie widać. 

Nie ma szwajcarskiej kuchni. Jest kuchnia regio-
nalna, górska, naznaczona wpływami sąsiadów. 
Solidne, ciężkie, a jednocześnie proste dania 
umożliwiały ludziom gór przetrwanie długich 
zim. To makaron zapiekany z serem i ziemniaka-
mi, serwowany z musem jabłkowym, jak w części 
centralnej, czy rösti – ziemniaczany placek 
obłożony na górze serem, szynką, sadzonym 
jajkiem, grzybami, boczkiem czy co tam jeszcze 
zostawało w spiżarce. Zjesz je w części niemiec-
kojęzycznej. Fondue uważane jest za potrawę 
alpejską, choć oczywiście niemal każdy region, 
a nawet kucharz, ma swój sposób przygotowy-
wania. Klasykiem jest fondue moitié-moitié, czyli 
pół na pół z serem gruyère i freiburger vacherin. 
Inne warianty są np. z ziołami, grzybami czy 
pomidorami. Raclette, czyli topiony ser serwowa-
ny z ziemniaczkiem w mundurku i korniszonami, 
pochodzi z regionu Wallis. Oba serowe dania 
Szwajcarzy spożywają z długie zimowe wieczory, 
ale turyści mogą przez cały rok. W części fran-
cuskojęzycznej nieco częściej w menu są ryby. 
W Ticino serwują risotto i polentę z różnymi 
dodatkami, a pytanie o pizzę może wywołać 
konsternację. I nie oparz się! W każdym lokalu 
restauracyjnym w Szwajcarii, czy to w wagonie 
pociągu, czy w wysokogórskim schronisku, dania 
zawsze podawane są na gorących talerzach. Aby 
jako gorące najdłużej pozostały. 

SZWAJCARIA OD KUCHNI
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2 zaCHwycaj się Szwajcarią!

4 Szwajcaria w pigułce

6  To już było – jak Szwajcaria została Szwajcarią

9 Szwajcaria od kuchni

 14  ODCINEK A 

OD SZWAJCARSKIEJ METROPOLII DO ALPEJSKIEJ 

SIEROTKI HEIDI

  Zurych – Szafuza (Schaffhausen) – Stein am 
Rhein – Jezioro Bodeńskie – St. Gallen  
– Appenzell – Liechtenstein – Maienfeld 

38  ODCINEK B 

OD HEIDI PRZEZ KANTON TRZECH JĘZYKÓW 

  Maienfeld – Davos/Klosters – Susch  
– Zernez – St. Moritz

54  ODCINEK C 

OD WYSOKICH GÓR PO NAJNIŻEJ POŁOŻONE MIASTA 

  St. Moritz – przełęcz Julier – Via Mala – wąwóz 
Roffla – Bellinzona – Lugano – Locarno

74  ODCINEK D 

OD NAJNIŻEJ DO NAJWYŻEJ POŁOŻONYCH MIEJSC  

NA CAŁEJ GRAND TOUR 

  Locarno – Tremola – Przełęcz św. Gotarda – Ander-
matt – Furka – Oberwald – Goms – Brig – Zermatt

90  ODCINEK E 

OD CZTEROTYSIĘCZNIKÓW DO OGROMNEGO JEZIORA

  Zermatt – Sion – Riwiera – Montreux – Lozanna  
– Genewa

SPIS TREŚCI
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112  ODCINEK F 

PRZEZ SPOKOJNĄ ROMANDIĘ

  Genewa – Nyon – Sainte-Croix  
– Yverdon-les-Bains – Neuchâtel

124  ODCINEK G 

MUZEA, ARCHITEKTURA I EKSPERYMENTY

  Bazylea – Saint-Ursanne – La Chaux de Fonds  
– Neuchâtel

138  ODCINEK H 

KOLEJKI NA GIGANTY I MIASTO MISIÓW

  Neuchâtel – Murten – Fryburg – Gruyères  
– Simmental – Interlaken – Jezioro Thun – Berno

156  ODCINEK I 

PRZEZ WIEJSKĄ SIELANKĘ DO GWARNEJ LUCERNY

  Berno – Emmental – Biosfera Entlebuch  
– zamek wodny Hallwyl – Lucerna

168  ODCINEK J 

DUMA WSZYSTKICH SZWAJCARÓW

  Lucerna – Jezioro Czterech Kantonów – Schwyz  
– Einsiedeln – Rapperswil – Zurych

188   Delektuj się bez pośpiechu (i bez mandatów)  

– czyli autem po Szwajcarii

191   Szwajcaria praktyczna: od alarmu po zdrowie
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 Widok z Quaibrücke na stare miasto w Zurychu 
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St. George

Na początek Grand Tour of Switzerland, największe szwajcarskie miasto, czyli Zurych. A potem 
napięcie już tylko rośnie: najpotężniejszy wodospad na Renie, cukierkowe miasteczko Stein am 

Rhein, imponujące Jezioro Bodeńskie i opacka biblioteka z listy UNESCO w St. Gallen. U stóp ma-
sywu Säntis krajobraz zachwyca harmonią, sielskim urokiem, pagórkami i bogactwem tradycji. 
No i jest ser. I to jaki! A jakby tego było mało, na deser czekają miniaturowe księstwo Liechten-

stein i kraina sierotki Heidi, która jest znana od Niemiec po Japonię. 

Odcinek A
 Od szwajcarskiej metropolii do alpejskiej sierotki Heidi

Zurych – Szafuza (Schaffhausen) – Stein am Rhein  
– Jezioro Bodeńskie – St. Gallen – Appenzell – Liechtenstein – Maienfeld

 Ok. 260 KM  4 godz. 50 min

 Stein am Rhein   



17

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 A
 –

 Z
U

R
Y

C
H

 –
 M

A
IE

N
F

E
L

D

LUGANO

Miasto nr 1 w Szwajcarii. I trudno, jeśli berneń-
czykom, bazylejczykom lub genewczykom to się 
nie podoba. Tylko Zurych (408 m n.p.m., 415 tys. 
mieszk.) może określać się mianem metropolii, 
której nieodłącznym elementem są banki, biznes 
i biurowce. Ale jest tu też stare miasto nad rzeką 
Limmat, plac przed Operą, shoppingowy raj na 
Bahnhofstrasse, a nawet miejska góra na krańcu 
miasta. Najlepszy jest jednak ogromny kleks 
Jeziora Zuryskiego, który zaczyna się w samym 
centrum i funkcjonuje jako fantastyczny teren 
wypoczynkowy dla zapracowanych mieszczu-
chów, z parkami, plażami i kąpieliskami pod 
gołym niebem. Nic dziwnego, że Zurych plasuje 
się w czołówce wszystkich rankingów oceniają-
cych jakość życia w miastach na świecie. 

1. Kościoły – Marc Chagall  
tu pędzlował!

W samym sercu miasta, tam, gdzie rzeka  
Limmat wypływa z Jeziora Zuryskiego, wznoszą 
się dwie wieże zwieńczone kopułami: to kościół 
Grossmünster (Grossmünsterplatz, www.gros-
smuenster.ch, III-X 10-18, XI-II 10-17). Budowę 
rozpoczęto ok. 1100 r., a w 1523 r. za sprawą Hul-
drycha Zwingli obiekt stał się ważnym punktem 
zwrotnym szwajcarskiej reformacji. O tych wy-
darzeniach opowiada Muzeum Reformacji miesz-
czące się w krużgankach. Zgodnie z duchem 
protestantyzmu Grossmünster prezentuje się 
skromnie, ale zachwyca wielkością formy. Dwie 
z największych atrakcji wnętrza to mechaniczne 
organy z 1960 r. z 67 registrami oraz wielobarw-
ne witraże w chórze z 1933 r. autorstwa Augusta 

Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J : 

ZURYCH  
W OTOCZENIU WODY

 Grossmünster 

 Nad kanałem Schanzengraben 

http://www.grossmuenster.ch
http://www.grossmuenster.ch


18

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 A
 –

 Z
U

R
Y

C
H

 –
 M

A
IE

N
F

E
L

D

Giacomettiego. Zwróć uwagę na kryptę, która 
jest najstarszą częścią budowli, oraz na pocho-
dzącą z XII w. „Romańską Salę” w lewej nawie.  
Na deser pozostaje wspinaczka po 187 stopniach 
na jedną z wież, noszącą imię Karola (5 CHF). 
U stóp zadyszanych turystów leży całe miasto. 

Przez most Münsterbrücke dojdziesz do 
Fraumünster (Münsterhof 2, www.fraumuen-
ster.ch, IV-X 10-18, XI-III 10-16). Już w IX w.  
powstał tu pierwszy kościół, którego pozosta-
łości odnajdziesz w krypcie. Budowa dzisiejszej 
świątyni rozpoczęła się prawdopodobnie w XII w.  
Przez wieki była ona wielokrotnie przebudo-
wywana, a w 1911 r. powstała zachodnia fasada 
i nowe wejście od strony Paradeplatz. Najważ-
niejsze są kolorowe witraże w chórze (1970) 
oraz w południowej nawie bocznej (1978), oba 
autorstwa jednego z najsłynniejszych malarzy 
XX w. – Marca Chagalla. Artysta miał ponad  
90 lat, gdy ukończył prace we Fraumünster! 
I jeszcze jedna ciekawostka: pobliski kościół  
św. Piotra ma największą w Europie tarczę 
zegarową (średnica 8,7 m). 

2. Stare miasto – cechy opery

Zachodni kraniec zuryskiej starówki wyznacza 
ulica Limmatquai, która ciągnie się wzdłuż rzeki 
Limmat od mostu Bahnhofbrücke przy dworcu 
głównym do Quaibrücke, pod którym Limmat 
opuszcza Jezioro Zuryskie. Przy samym brzegu 
z wody wystaje masywna bryła barokowego 
ratusza (1694-98). 

Za pełnym tramwajów Bellevueplatz godnie pre-
zentują się wyłożony eleganckimi płytami Sech-
seläutenplatz i neobarokowy budynek opery. 
Gdy tylko aura pozwala, na placu wystawiane są 
kawiarniane stoliki i krzesła. Dzisiejszy budynek 
Opery (Opernhaus, Falkenstrasse 1, www.opern-

haus.ch, przedstawienia od 40 CHF) otworzono 
w 1891 r. jako Teatr Miejski (Stadttheater). Dziś 
pomieści nawet ponad 1100 melomanów. Archi-
tekci Fellner i Helmer z Wiednia zaprojektowali 
go z myślą o... Krakowie. Gdy tuż przed terminem 
realizacji umowa została zerwana, w miejsce Kra-
kowa wskoczył Zurych, gdzie budynek powstał 
w rekordowo krótkim czasie. 

W całym starym mieście brylują siedziby ce-
chów, jak choćby Zunfthaus zur Saffran naprze-
ciwko ratusza. W wielu z nich działają restaura-
cje. Tradycje 12 starych, założonych w XIV w.,  
oraz 14 nowych, pochodzących z XIX w., ce-
chów rzemieślniczych pielęgnowane są do dziś. 
W święto Sechseläuten w trzeci poniedziałek 
kwietnia ich członkowie (w liczbie ok. 3000) 
w tradycyjnych strojach maszerują ulicą 
Bahnhofstrasse do Sechseläutenplatz, gdzie 
uroczyście podpalana jest drewniana figura 
bałwana Böögg. Gdy ogień dotrze do naładowa-
nej kapiszonami głowy, wielki huk obwieszcza 
definitywny koniec zimy. 

 Opera 

http://www.fraumuenster.ch
http://www.fraumuenster.ch
http://www.opernhaus.ch
http://www.opernhaus.ch
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3. Polybahn – po wiedzę „kolejeczką”

W króciutką, nostalgiczną wycieczkę z placu 
Central, blisko dworca głównego, zabierze cię 
kolejka linowo-szynowa Polybahn. Nazywana 
Bähnli („kolejeczka”), po raz pierwszy ruszyła 
w 1889 r. Dziś w ciągu 100 sek. pokonuje 176 m 
długości i 41 m różnicy wysokości z maksymal-
nie 50 pasażerami w staromodnym wagoniku. 
Zatrzymuje się przy Polyterrasse przed budyn-
kiem politechniki ETH Zürich, stąd też korzysta-
ją z niej głównie studenci (www.polybahn.ch,  
pn.-pt. 6.45-19.15 co 2-5 min, sob. 7.30-14 co  
2-5 min, niedz. nieczynna, ważne bilety miejskie, 
pojedynczy bilet 2,70 CHF, przewidywana prze-
rwa na generalny remont: V-IX 2021). Jako bo-
nus fajny widok z tarasu na miasto. 

I jeszcze jedno: ładny widok na 
stare miasto masz z Lindenhof.  
Sprawdź koniecznie!

 Starówka 

  Górna stacja kolejki Polybahn 

 Polybahn 

 Widok z Lindenhof 

http://www.polybahn.ch
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4. Woda, czyli Zürisee i Limmat  
– czysta postać wypoczynku

Atrakcyjnym miejscem na długi spacer, z prze-
rwami na skok do wody, jest wschodni brzeg 
Jeziora Zuryskiego (Zürichsee lub pot. Zürisee) 
– od mostu Quaibrücke przy Operze. Dominują tu 
kawiarnie, restauracje, bary, muzea, trawniki oraz 
przystanie dla aktywnych (żeglarzy, surferów 
i wioślarzy). Nie brakuje nawet Ogrodu Chiń-
skiego – i to w odległości niecałego kilometra od 
centrum miasta!

Ale po co ci właściwie kąpieliska, skoro 
możesz wskoczyć po prostu do Jeziora 
Zuryskiego? Oto dlaczego: niektóre są  
po prostu cudowne. 

Nad Limmat, pomiędzy mostami Quaibrücke 
i Münsterbrücke, od razu zobaczysz drewniane 

pomosty kąpieliska Frauenbad (Stadthausquai 13,  
od końca V do połowy IX w godz. 7-11 niezależnie 
od pogody i 11-19.30 przy dobrej pogodzie,  
8 CHF). Sorry chłopaki: do tej secesyjnej perełki 
wstęp mają tylko kobiety (i dzieci do lat 6). Przed 
spojrzeniami gapiów kryją się tu płytkie baseny 
oraz dodatkowy basen w rzece (4 m głębokości). 
Widok na Grossmünster wliczony w cenę. Wie-
czorami miejsce zamienia się w Barfussbar i wte-
dy zaprasza także panów (www.barfussbar.ch,  
śr., czw., niedz. od godz. 20). Za kąpieliskiem na 
Bürkliplatz we wtorki i piątki rozkłada się kolo-
rowy targ warzywno-owocowy, a w soboty od 
maja do października – oblegany targ staroci. 

Kameralnym kąpieliskiem – już na zachodnim 
brzegu – jest Seebad Enge (Mythenquai 9,  
www.seebadenge.ch, od poł. V do IX w godz. 9-11, 
przy dobrej pogodzie 9-19, 8 CHF). Urządzono 
tutaj dwa tory do pływania o długości 44 m 

 Starówka 

http://www.barfussbar.ch
http://www.seebadenge.ch
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i kąpielisko dla kobiet. Ze względu na głębokość 
nie jest odpowiedni dla dzieci. Przez cały rok 
są tu sauny, masaże, joga i... widok na Alpy. Bar 
jest otwarty tylko latem, za to do północy. Jeśli 
natomiast podróżujesz z dziećmi, jak znalazł 
będzie kąpielisko Mythenquai, z atrakcjami dla 
najmłodszych i piaszczystą plażą (Mythenquai 
95, godziny otwarcia jak Seebad Enge). 

Za Operą zauważysz secesyjny budynek kąpie-
liska Utoquai. Jest tu część mieszana i tylko dla 
pań, ale woda jest wspólna. A właśnie z wody 
najpiękniej prezentują się zachody słońca nad 
Uetliberg. 

I jeszcze coś na dobre zakończenie: niedaleko 
Limmatplatz zaskakuje małe, rzeczne kąpielisko 
Unterer Letten (Flussbad Unterer Letten, Was-
serwerkstrasse 141, od poł. V do poł. IX w godz. 
9-11, przy ładnej pogodzie także 11-19, wstęp 

wolny). To wydzielony kanał o długości ok. 200 m,  
z dosyć silnym nurtem, w którym możesz śmigać 
aż do metalowych krat na końcu. Ale uwaga  
– hamuj odpowiednio wcześnie stopami, żeby nie 
poczuć ich na własnym ciele! Ładne, drewniane 
pawilony kąpielowe otoczone są zielenią. 

5. Bahnhofstrasse – pieniądze są  
do wydawania

Nowy Jork ma Fifth Avenue, Londyn – Bond Street 
i Oxford Street, a w Zurychu jest Bahnhofstrasse, 
która światową sławę zyskała jako jedna z naj-
lepszych ulic na najdroższe zakupy. A pomyśleć, 
że jeszcze nieco ponad 100 lat temu przebiegały 
tędy kanały miejskie! Dziś miejscem tym rządzą 
pieniądze, a one przecież nie śmierdzą.  

 Frauenbad Nad Jeziorem Zuryskim
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Owszem, jak na niespełna półtora kilometra 
długości jest tu sporo luksusu, ale bez obaw: 
oprócz najdroższych butików działają też całkiem 
zwyczajne sieciowe sklepy. Więcej: pełna ruchli-
wych pieszych i sunących dostojnie tramwajów 
Bahnhofstrasse na pierwszy rzut oka nawet nie 
sprawia ekskluzywnego wrażenia, jakiego można 
by po niej oczekiwać. 

6. Muzeum Narodowe i dworzec 
główny – szwajcarskie ideały

Za dworcem głównym (Hauptbahnhof) wznosi się 
budowla przypominająca średniowieczny zamek. 
To jednak tylko bardziej współczesna (1893-98) 
siedziba Szwajcarskiego Muzeum Narodowego 
(Landesmuseum) – najpopularniejszego zbioru 
sztuki historycznej w całym kraju! Tutaj dowiesz 
się wszystkiego o historii, marzeniach i ideałach 
Szwajcarii, ale także Zurychu i okolicy. Są też 
militaria, rękodzieło, skarby wygrzebane przez 

archeologów oraz zabawy dla dzieci od 5 lat, 
łącznie z latającymi dywanami (Landesmuseum, 
Museumstrasse 2, www.nationalmuseum.ch,  
10 CHF, dzieci do 16 lat wstęp wolny, wystawa 
„Einfach Zürich”, czyli „Po prostu Zurych”, bez-
płatna dla wszystkich). 

Zajrzyj też koniecznie do budynku dworca z 1871 r.,  
nad którym góruje rzeźba Helvetii. Wewnątrz 
potężnej hali odbywają się targi lokalnych pro-
duktów, seanse kinowe i koncerty. Pod dachem 
wisi efektowna, kolorowa figura anioła autorstwa 
Niki de Saint Phalle. Handlowe życie toczy się 
w podziemiach. 

 Muzeum Narodowe 

http://www.nationalmuseum.ch
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7. Zürich West – po hipstersku

Ta dzielnica jest trendy! Oddalona tylko dwa 
kilometry od centrum, Zürich West rozwinęła 
się w atrakcyjne i fascynujące miejsce. Ta była 
strefa przemysłowa, w której powstawały zę-
batki, turbiny i tym podobne, otwiera teraz hale 
koncertowe, teatry, puby, kluby, restauracje 
i stoiska z przekąskami. Industrialna przeszłość 
została jednak częściowo zachowana, jak  
w hali Maag, gdzie odbywają się m.in. koncerty  
(www.bymaag.ch), czy w Schiffbau – kiedyś 
budowano tu statki, dzisiaj to jedna z dwóch 
scen słynnego teatru Schauspielhaus Zürich 
(Schiffbaustrasse 4, www.schauspielhaus.ch). 
Rzuć przynajmniej okiem na foyer. 

W dzielnicy wieczorami tętni życie. Najbardziej 
w okolicy Pfingstweidstrasse i mostu Hardbrüc-
ke – pod wiaduktami drogowymi i kolejowymi. 
Przy dworcu Hardbrücke zobaczysz 26-metrową 
wieżę z 17 kontenerów ustawionych jeden na 
drugim, w której firma Freitag prezentuje swoje 
torby. Powstają one z niepotrzebnych plandek 
samochodów ciężarowych, samochodowych 
pasów bezpieczeństwa i poduszek powietrznych. 
Można nawet wejść na dach kontenerowej wieży. 
W okolicy działa też kultowa Frau Gerolds Gar-
ten, ogrodowa restauracja z klasyczną kuchnią 
i barem (Geroldstrasse 23, www.fraugerold.ch). 
Nieco bardziej oddalona jest galeria Kunsthalle 
Zürich (Limmatstrasse 270, www.kunsthalle-
zurich.ch, wt., śr., pt. 11-18, czw. 11-20, sob., niedz. 

 Zürich West 

http://www.bymaag.ch
http://www.schauspielhaus.ch
http://www.fraugerold.ch
http://www.kunsthallezurich.ch
http://www.kunsthallezurich.ch
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10-17, 12 CHF, czw. od 17 wstęp wolny), gdzie 
znajdziesz uznane na całym świecie wystawy 
sztuki współczesnej. 

8. Zoo/Züriberg – las deszczowy 
i stepy

Miejską górkę Zürichberg (pot. Züriberg,  
676 m n.p.m.) zajmuje zoo (Zürichbergstrasse 
221, +41 442542500, www.zoo.ch, cały rok 9-18, 
29 CHF, bilet rodzinny 77 CHF). Są tu oczywiście 
mniej lub bardziej znane zwierzaki z całego 
świata, ale prawdziwym hitem jest las deszczowy 
Masoala-Regenwald. W potężnej, przeszklonej 

hali odtworzono warunki panujące na Madaga-
skarze, łącznie z biegającymi swobodnie lemu-
rami i tajemniczymi kameleonami. Największą 
atrakcją jest spacer wśród koron drzew łączący 
dwie wieże (18 i 10 m). Zajrzyj też do nowocze-
snej słoniarni i mongolskich stepów. 

Dojazd do zoo samochodem (duże parkingi) lub 
tramwajem nr 6 z centrum. Przyszłą atrakcją ma 
być kolejka gondolowa z dworca S-Bahn Stettbach, 
która w 7 min ma pokonać trasę 2 km i 160 m  
różnicy wysokości. Z uwagi na pewne spory jej 
realizacja na pewno potrwa jednak jeszcze kilka 
lat (www.zooseilbahn.ch). 

9. Üetliberg – z lotu ptaka

Nie myśl, że będąc w Zurychu, nie jesteś w gó-
rach – góra Üetliberg, w przeciwieństwie do 
Zürichberg, jest wolna od samochodów. Z dworca 
głównego dojeżdża tu kolejka miejska (Üetli-
bergbahn, S-Bahn 10, www.szu.ch, co 15 min, 
przejazd niecałe 30 min). Ta linia kolejowa ma już 
ponad 100 lat. To popularny teren wypoczynko-
wy z 72-metrową wieżą widokową. Z centrum 
największego miasta niemal w jednej chwili prze-
nosisz się do królestwa dzikiej przyrody, mając 
wspaniałą panoramę u swych stóp.  Üetliberg 

 Zoo, hala Masoala 

http://www.zoo.ch
http://www.zooseilbahn.ch
http://www.szu.ch
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   Z U RYC H  P R A K T YC Z N I E  

Informacja turystyczna: na dwor-
cu głównym (Hauptbahnhof), 
www.zuerich.com. 

Bilety komunikacji miejskiej: 
Pojedynczy przejazd to 2,70 
CHF, bilet dobowy: od 5,40 CHF. 
Zakup lepiej ZürichCARD, ważny 
24 godz. (27 CHF) lub 72 godz. 
(53 CHF). W ramach biletu: wol-
ny wstęp do większości muzeów 
w Zurychu, 50 proc. zniżki na 
oprowadzanie po mieście przez 
Zürich Tourism i oczywiście 
przejazdy wszystkimi środkami 
transportu publicznego w mie-
ście oraz w regionie, łącznie 
ze statkami. Więcej informacji: 
www.zvv.ch. 

 Rowery: Züri rollt oznacza w Zu-
rychu jedno – dowód tożsamości, 
kaucja 20 CHF i bezpłatnie 
wypożyczasz rower (elektryczny: 
20 CHF). Stacje są m.in. w takich 
miejscach, jak Landesmuseum, 
Postbrücke, Bellevue, Pestaloz-
ziwiese (Bahnhofstrasse) czy 
dworzec Enge. Więcej:  
www.aoz.ch/zuerirollt. 

Statkiem: Z przystani przy Bürk-
liplatz (www.zsg.ch). 

  G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Million Stars Hotel: Naprawdę 
wyjątkowe noclegi, w całej 
Szwajcarii, także w Zurychu. 

Fischers Fritz Camping Zürich: 
Seestrasse 559, www.fischers-
-fritz.ch. Pięknie położony nad 
samym brzegiem jeziora, po jego 
zachodniej stronie. Otwarty przez 
cały rok, na miejscu sklep i bar 
ze świeżymi rybami (od poł. III). 
Bardzo sympatyczna atmosfera. 

Hiltl: Sihlstrasse 28, www.hiltl.ch.  
Popularna restauracja, w ładnym 
budynku w centrum miasta  
– samoobsługowa i z obsłu-
gą (oraz bogatym wyborem 
świeżych potraw). Nie ma tu 
mięsa, ale lokal jest nie tylko dla 
wegetarian. Reklamuje się jako 
„najstarsza restauracja wegeta-
riańska na świecie”. 

tibits: tibits Bistro Zürich, Fal-
kenstrasse 12; tibits Seefeld, 
Seefeldstrasse 2; tibits Oerlikon, 
Tramstrasse 2; www.tibits.ch. 
Przykro nam, mięsożercy: tibits 
także jest dla tych, którzy nie 
lubią zwierzaczków na talerzu. 
Właściwie tibits i wcześniej wy-
mieniona restauracja Hiltl to jedna 
rodzina. Ale te lokale są po prostu 
najsympatyczniejsze w Zurychu 
i jesz tu tyle, ile sobie nałożysz. 

   . . . I I I  A KC J A ! 

Sechseläuten – trzeci ponie-
działek kwietnia, święto wiosny 
z przemarszem cechów, paradą 
koni i paleniem symbolu zimy 
(Böögg), Sechseläutenplatz, 
www.sechselaeuten.ch. 

Maraton Zuryski – kwiecień, 
w mieście, dookoła miasta i nad 

Jeziorem Zuryskim, ok. 3 tys. 
uczestników, www.zurichma-
rathon.ch. 

Caliente! – lipiec, festiwal 
Limmatschwimmen – sierpień, 
zawody, ale też pływanie dla 
amatorów w rzece Limmat,  
przez centrum Zurychu,  
www.limmatschwimmen.ch. 

Zürcher Theater Spektakel  
– dwa ostatnie tygodnie sierpnia, 
grupy teatralne z całego świata 
na scenach na Landiwiese,  
www.theaterspektakel.ch. 

Street Parade – sierpień, najwięk-
sza impreza techno na świecie, 
z 30 platformami Love Mobile, 
setkami didżejów i scenami nad 
jeziorem, www.streetparade.com. 

Freestyle.ch – wrzesień, najwięk-
sze freestylowe (snowboard, 
freeski, FMX-bikes, deskorolki) 
wydarzenie w Europie, na Lan-
diwiese nad Jeziorem Zuryskim, 
www.freestyle.ch. 

SlowUp – wrzesień, nad Jezio-
rem Zuryskim i w okolicach 
Rapperswil-Jona, droga tylko dla 
poruszających się siłą własnych 
mięśni, www.slowup.ch, 

http://www.zuerich.com
http://www.zvv.ch
http://www.aoz.ch/zuerirollt
http://www.zsg.ch
http://www.sechselaeuten.ch
http://www.zurichmarathon.ch
http://www.zurichmarathon.ch
http://www.limmatschwimmen.ch
http://www.theaterspektakel.ch
http://www.streetparade.com
http://www.freestyle.ch
http://www.slowup.ch
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WINTERTHUR  
DLA SZTUKOLUBNYCH

Szóste miasto w Szwajcarii, Winterthur (439 m  
n.p.m., 112 tys. mieszk.), pozostaje w cieniu 
pobliskiego Zurychu, ale miłośnicy kultury nie 
powinni go omijać. Oprócz starówki z domami 
ozdobionymi wykuszami odwiedzisz kilka (spo-
śród 18) muzeów. Planowanie przestrzenne i dłu-
ga tradycja ogródków działkowych (zwanych 
Pünt) nadały Winterthur miano miasta-ogrodu. 
W XIX i XX w. intensywnie rozwijał się tutaj 
przemysł, m.in. tekstylny i związany z budową 
maszyn. Przemysłowcy i kupcy stawali się mece-
nasami sztuki i tworzyli zbiory, z których część 
udostępniona jest dzisiaj publiczności. Zalicza się 
do nich kolekcja Oskara Reinharta (zm. 1965 r.) 
prezentowana tam, gdzie mieszkał: w willi Am 
Römerholz. Zobaczysz tu dzieła europejskich 
malarzy z pięciu wieków: od El Greca do Picassa, 
ale przede wszystkim francuskich impresjoni-
stów, m.in. Delacroix, Moneta, Maneta i Cézan-

ne’a (Sammlung Oskar Reinhart „Am Römerholz”, 
Haldenstrasse 95, www.roemerholz.ch,  
15 CHF). 

Bezapelacyjnie najchętniej odwiedzana jest  
Technorama – The Swiss Science Center, z ponad 
500 interaktywnymi stacjami eksperymental-
nymi z zakresu m.in. fizyki, chemii, optyki i geo-
metrii, gdzie dużo frajdy mają nie tylko dzieci 
(Technoramastrasse 1, www.technorama.ch,  
32 CHF). Do tego jeszcze Muzeum Fotografii 
z ponad 4 tys. oryginalnych zdjęć współczesnych 
fotografów (Fotomuseum, Grüzenstrasse 44-45, 
www.fotomuseum.ch, 19 CHF) oraz średniowiecz-
ny zamek z muzeum, który góruje nad rzeką 
Töss, kilka kilometrów na południe od Winterthur  
(www.schlosskyburg.ch, 12 CHF). 

 b www.winterthur-tourismus.ch

PRZEŁOM RENU  

NAJWIĘKSZY SZUM SZWAJCARII

Jest najpotężniejszym wodospadem na kon-
tynencie: liczy sobie 150 m szerokości, 23 m 
wysokości i w każdej sekundzie niesie 600 tys. 
litrów wody. Zaparkujesz przy brzegu południo-
wym, obok zamku Laufen, w którym mieści się 
schronisko (5 CHF, parking bezpłatny), a bliżej 

http://www.technorama.ch
http://www.fotomuseum.ch
http://www.schlosskyburg.ch
http://www.winterthur-tourismus.ch
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wanego producenta zegarków IWC, zajrzysz do 
muzeum zegarków (Baumgartenstrasse 15,  
www.iwc.com, 6 CHF). 

Twierdza Munot z XVI w. powstała na planie 
okręgu i może się pochwalić przysadzistą, okrągłą 
wieżą ze spiczastym dachem. Tereny, z których 
roztacza się wspaniały widok na winnice, miasto 
i Ren, są ogólnie dostępne (V-IX 8-20, X-IV 9-17). 
W wieży rodzina strażników pielęgnuje tradycję 
sięgającą 1589 r.: codziennie o godz. 21 przez 
5 min porusza dzwonkiem, co dawniej było 
sygnałem do zamknięcia bram i gospód. Do ich 
współczesnych zadań należy też oprowadzanie 
turystów i opieka nad miejscowym stadem jeleni, 
których przywódca nosi imię aktualnego prezy-
denta miasta. 

 b www.schaffhauserland.ch

wody zjedziesz odlotową panoramiczną windą 
(fotoramka Grand Tour). Z szalejącym żywio-
łem spotkasz się też na przeciwległym brzegu, 
w Neuhausen (parking 5 CHF/godz., druga godz. 
2 CHF). Z przystani przed zameczkiem Wörth co 
kilka minut odpływają statki (www.rhyfall-ma-
endli.ch, www.schiffmaendli.ch). Do wyboru są 
cztery trasy, w tym chyba najbardziej spekta-
kularna, do skał pośrodku wodospadu ( jest też 
„różowy” rejs z audioprzewodnikiem w jęz. pol., 
30 min, 11 CHF). 

 b www.rheinfall.ch

SZAFUZA  
DZWONKI W TWIERDZY I MALOWANA  

STARÓWKA

Swoje istnienie Szafuza (Schaffhausen, 403 m 
n.p.m., 36,5 tys. mieszk.) zawdzięcza Renowi: 
w tym miejscu towar spławiany rzeką musiał 
być przeładowany. Mała starówka wyróżnia się 
malowanymi fasadami domów ze 171 ozdobnymi 
wykuszami (najbogatsze budynki to siedziby 
12 cechów). Place i uliczki zdobią też fontanny 
z figurami, a na uliczce Vordergasse w czwart-
kowe i sobotnie przedpołudnia rozkłada się targ 
produktów lokalnych. W średniowiecznym klasz-
torze benedyktynów (rozwiązanym w 1524 r.)  
ulokowało się Muzeum Wszystkich Świętych, 
jedno z największych w Szwajcarii (Museum zu 
Allerheiligen, Klosterstrasse 16, www.allerheili-
gen.ch, 12 CHF). Tu jest po prostu wszystko: zna-
leziska z wykopalisk archeologicznych, antyczne 
przedmioty z Nowego i Starego Świata, historia 
regionu i miasta nad Renem, wystawy przyrodni-
cze, rzeźby i obrazy od XV w. do współczesności. 
Romańska katedra (Münster) ma skromne wypo-
sażenie, ale za to, jako część dawnego klasztoru, 
długie krużganki. Dostępny jest też ogród z zioła-
mi leczniczymi. Bliżej Renu, w siedzibie renomo-

http://www.iwc.com
http://www.schaffhauserland.ch
http://www.rhyfall-maendli.ch
http://www.rhyfall-maendli.ch
http://www.schiffmaendli.ch
http://www.rheinfall.ch
http://www.allerheiligen.ch
http://www.allerheiligen.ch
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STEIN AM RHEIN  
MIASTECZKO JAK Z BAJKI

Gwarantujemy: jeśli masz jakiekolwiek wyobra-
żenie stereotypowego szwajcarskiego miastecz-
ka, to z pewnością Stein am Rhein (413 m n.p.m., 
3,5 tys. mieszk.) bije je wszystkie na głowę. 
Bogato malowane fasady domów i rzeźbione 
wykusze otaczają pełen kawiarnianych ogród-
ków Rathausplatz. Najcenniejszy dom to Weisser 
Adler, wymieniony już w 1418 r. To tu możesz po-
dziwiać najstarsze fasadowe malowidła w Szwaj-
carii (z 1520 r.). Ratusz z mansardowym dachem 
z wieżyczką może pochwalić się malowidłami 
z przełomu XIX i XX w., a oazą spokoju jest były 
benedyktyński klasztor św. Grzegorza z XI w.  
z późnogotyckim krużgankiem, refektarzem 
i kaplicą (www.klostersanktgeorgen.ch, 5 CHF). 
A może wybierzesz się w rejs statkiem po je-
ziorze Untersee lub z biegiem Renu, do Szafuzy 
(www.urh.ch)? Nad okolicą góruje średniowiecz-
ny zamek Hohenklingen. Z parkingu przy bramie 
Untertor do zamku dojdziesz w ok. 40 min, podą-
żając wśród winnic (możesz też dojechać autem). 

 b www.tourismus.steinamrhein.ch

WZDŁUŻ JEZIORA
 BODEŃSKIEGO  
ZAMKI, PLAŻE I WYSPY

Trzecie największe jezioro śródlądowe w Europie 
ma 64 km długości, dochodzi do 12 km szerokości 
i łączy Szwajcarię, Niemcy i Austrię. Liczne plaże 
są miłym przerywnikiem w podróży, szczególnie 
dla dzieci, dno bowiem opada tu bardzo łagodnie. 
Dawne wioski rybackie zachowały swój charakter 
– z domami szachulcowymi, przystaniami i prome-
nadami nad jeziorem. Koniecznie wybierz się też 
w rejs statkiem (www.bodensee-schiffe.ch). 

Za Stein am Rhein, aż do Kreuzlingen, droga nr 13 
malowniczo przebiega nad samym jeziorem, przez 
wioski Steckborn, Berlingen i Ermatingen, z wido-
kiem na niemiecką wyspę Reichenau. Tuż przed 
Ermatingen zajedź do zamku Arenenberg, najpięk-
niejszego nad Jeziorem Bodeńskim. Młodzieńcze 
lata spędził w nim Ludwik Napoleon, znany później 
jako cesarz Napoleon III. We wnętrzach pozostały 
francuskie meble i wyposażenie z XIX w. Do zamku 
należy też doskonale utrzymany park (Salenstein, 
www.napoleonmuseum.tg.ch, 15 CHF). Na postój 
idealnie nadaje się też wioska Gottlieben, leżąca  

http://www.klostersanktgeorgen.ch
http://www.urh.ch
http://www.tourismus.steinamrhein.ch
http://www.bodensee-schiffe.ch
http://www.napoleonmuseum.tg.ch
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na krańcu Jeziora Untersee, z promenadą, sza-
chulcowymi domami i zamkiem z XIII w. Następne 
miasto, Kreuzlingen, jest sąsiadem niemieckiej 
Konstancji, już po drugiej stronie Renu. 

Z dziećmi, choć nie tylko, zajedź do parku  
rozrywki Conny-Land Lipperswil. Do wyboru 
masz tu ok. 60 atrakcji, w tym Cobrę, czyli  
największy linearny rollercoaster w Europie  
(www.connyland.ch, dorośli 31 CHF, dzieci  
powyżej 3 lat 27 CHF). 

Za Kreuzlingen droga oddala się od brzegu, ale 
można zjechać do któregoś z małych portów. 
Z Romanshorn wyruszają promy do Friedrichsha-
fen w Niemczech. W Arbon zachowały się pozo-

stałości rzymskiego zamku Arbon Felix, murów 
miejskich oraz kościół św. Marcina z XII w.  
Spotkanie z Jeziorem Bodeńskim kończy się 
w Rorschach (www.tourist-rorschach.ch) z sece-
syjnym budynkiem kąpieliska wzniesionym na 
betonowych słupach. Uwagę zwraca też budynek 
Forum Würth Rorschach złożony z przeszklonych 
prostopadłościanów. Światowy potentat w pro-
dukcji m.in. narzędzi i artykułów montażowych 
jest ważnym mecenasem sztuki. Na pierwszym 
piętrze zobaczysz wystawy współczesnych 
artystów (Churerstrasse 10, www.wuerth-haus-
-rorschach.ch, wstęp bezpłatny, audioprzewodnik 
w jęz. niem. i ang. 8 CHF). W pracowniczej sto-
łówce z widokiem na jezioro możesz coś przekąsić 
(pn.-pt. 11.30-13.30). 

 Steckborn 

http://www.connyland.ch
http://www.tourist-rorschach.ch
http://www.wuerth-haus-rorschach.ch
http://www.wuerth-haus-rorschach.ch
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ST. GALLEN 
KSIĄŻKI I KORONKI

Nie byłoby St. Gallen (674 m n.p.m., 76 tys. 
mieszk.), gdyby nie pewien irlandzki mnich.  
W 612 r. pustelnię założył tutaj św. Gall. Wiek 
później powstał klasztor z opactwem benedyk-
tynów – jeden z ważniejszych ośrodków kultury 
w średniowieczu. Dziś późnobarokowe zabudo-
wania opactwa wydają się oazą spokoju, choć na 
rozległym dziedzińcu, na trawnikach, przesiaduje 
młodzież i organizuje się tu koncerty. Kościół  
św. św. Galla i Otmara zachwyca wspaniałym wy-
posażeniem z XVIII w. Na jego tyłach wejdziesz 
do biblioteki opackiej (na 1. piętrze). To najpięk-
niejsze świeckie rokokowe wnętrze w Szwajcarii, 
z bogato zdobionymi regałami, malowidłami, 
sztukateriami na suficie i inkrustowaną podłogą. 
Grecki napis nad wejściem oznacza „apteka  
duszy” – i wcale nie musisz mieć recepty, aby  
tutaj wejść i zobaczyć ok. 160 tys. ksiąg, ręko-
pisów, inkunabułów i starodruków. Najstarsze 
pochodzą z VI-VII w. Hitem jest zaś licząca  
2700 lat mumia egipska (Stiftsbibliothek, Klo-
sterhof 6D, www.stibi.ch, 18 CHF). Nic dziwnego, 
że budynki opactwa razem z biblioteką w 1983 r. 
wylądowały na liście UNESCO. 

Miasto słynie z koronek – Michelle Obama pod-
czas drugiej inauguracji męża na prezydenta  
Stanów Zjednoczonych wystąpiła w żółtej su-
kience właśnie z miejscowych koronek. Widocz-
nym dowodem bogactwa mieszkańców w XVII 
i XVIII w. jest ponad setka rzeźbionych, drewnia-
nych wykuszy w domach przy m.in. Marktgasse, 
Multergasse i Spisergasse. Wielbiciele koronek 
i innych ozdób wszystkiego na ten temat dowie-
dzą się w Muzeum Tekstyliów (Textilmuseum, 
Vadianastrasse 2, www.textilmuseum.ch, 12 CHF, 
poniżej 18 lat – wstęp wolny). Niezwykły, liczący 
już ponad 20 lat, jest budynek centrali policyjnej 
z ruchomym dachem hiszpańskiego architekta 
Santiago Calatravy przy Moosbruggstrasse 
(z dziedzińca opactwa przejście przez skrzydło 
zamku biskupiego z bramą Karlstor i dalej uliczką 
Klosterhof). St. Gallen to również miasto studen-
tów, z jedną z najbardziej uznanych w Europie 
uczelni ekonomicznych (HSG), oraz targów 
produktów spożywczych OLMA z obowiązkową 
cielęco-wieprzową kiełbaską OLMA (Bratwurst 
OLMA) z grilla. Uwaga: w St. Gallen musztarda do 
kiełbasy nie jest mile widziana!

 b www.st.gallen-bodensee.ch

http://www.stibi.ch
http://www.textilmuseum.ch
http://www.st.gallen-bodensee.ch
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SEROWARNIA 
TUTAJ LUBIĄ PIKANTNIE

W krainie Appenzell koniecznie zobacz, jak 
powstaje słynny ser. Z galerii w serowarni 
w wiosce Stein goście zaglądają do kotłów miesz-
czących 6,5 tys. litrów mleka czy też do piwnicy, 
gdzie leżakuje 12,5 tys. serowych krążków cier-
pliwie obracanych przez roboty (Dorf 711, www.
schaukaeserei.ch, otwarte codziennie, 12 CHF, 
w cenie woreczek z ziołami i serowy minizestaw 
degustacyjny). Są też restauracja i sklep firmowy. 
Zwróć uwagę na zdjęcia mistrzów serowarstwa 

APPENZELL  
ZACISKAJ PASA

W malutkiej stolicy kantonu Appenzell Inner-
rhoden (780 m n.p.m., 6 tys. mieszk.), na Lands-
gemeindeplatz, w ostatnią niedzielę kwietnia 
gromadzą się tysiące tradycyjnie ubranych osób, 
aby przez podniesienie ręki głosować nad kanto-
nalnymi ustawami. Malowane domy z wysunięty-
mi, wygiętymi lub łamanymi dachami ciągną się 
wzdłuż Hauptgasse pomiędzy Landsgemeinde-
platz i Adlerplatz z kościołem św. Maurycego 
z XVI w. Architektoniczną ciekawostką jest tzw. 
zamek – późnogotycka kamienica przy Post-
strasse, od dawna pozostająca w rękach rodziny 
Suter i nieudostępniana publiczności. Na koniec 
koniecznie kup sobie prawdziwą pamiątkę z Ap-
penzell: nabijane metalowymi ozdobami pasy 
utrzymujące nie tylko krowie dzwony i spodnie, 
lecz także psy przy nodze. Wiele z nich powstaje 
w staromodnym warsztacie Rogera Döriga (Post-
strasse 6, www.myappenzell.com). 

http://www.schaukaeserei.ch
http://www.schaukaeserei.ch
http://www.myappenzell.com
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nad galerią – dwóch z nich to Polacy, którzy w ra-
mach programu telewizyjnego zamienili się pracą 
z lokalesami. W muzeum obok spotkasz się z lo-
kalną tradycją (Appenzeller Volkskunde-Museum, 
www.appenzeller-museum.ch, 8 CHF) – dowiesz 
mnóstwa ciekawych rzeczy na temat historii 
powstawania sera i zobaczysz dawne maszyny 
do produkcji koronek i tekstyliów. 

Jednak nie samym serem żyje ten region. Lokalne 
specjały to również ziołowy likier Alpenbitter 
oraz piwo Appenzeller (www.appenzeller.com), 
a słodkim przysmakiem są Biberli, czyli okrągłe 
pierniczki nadziewane masą marcepanową  
(www.baerli-biber.ch). 

APPENZELLERLAND  
GÓRKI I TRADYCJE

Kraina ta, jak na Szwajcarię, nie jest wysoka, ale 
masyw Säntis (2501 m n.p.m.) wyraźnie dominu-
je nad znacznie niższą okolicą. 

Z góry zobaczysz sześć krajów, a na miejsce 
dojedziesz kolejką linową ze Schwägalp  

(www.saentisbahn.ch, co 30 min, bilet powrotny: 
54 CHF). Przy dolnej stacji zajrzyj do małej  
serowarni (Alpschaukäserei Schwägalp,  
www.alpschaukaeserei.ch, czynne codz. V-X), 
zrób też sobie zdjęcie w ramce Grand Tour. 

Nieco więcej wysiłku wymaga dotarcie do schro-
niska Aescher Wildkirchli, przyklejonego do skał 
przy górskiej ścieżce: z Wasserauen kolejką lino-
wą na Ebenalp, a potem kilkanaście minut space-
rem, przez jaskinie i obok kapliczki Wildkirchli. 

Do kompletu brakuje ci jeszcze zdjęcia 
górskiego jeziorka Seelisalp (z Wasser-
auen dobra godzina wędrówki w jedną 
stronę, przez las lub dość stromą asfalto-
wą drogą). 

Pofałdowana kraina Appenzell serwuje soczyście 
zielone pagórki, z porozrzucanymi solidnymi 
gospodarstwami oraz wszechobecny dźwięk kro-
wich dzwonków – po prostu szwajcarska idylla 
w najczystszej postaci. Domy mają charaktery-
stycznie wysunięte dachy, a ich fasady z szerega-
mi małych okienek zwracają się ku słońcu. 

 Schronisko Aescher-Wildkirchli 

http://www.appenzeller-museum.ch
http://www.appenzeller.com
http://www.baerli-biber.ch
http://www.saentisbahn.ch
http://www.alpschaukaeserei.ch
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do 20, 15 CHF). W maleńkim Muzeum Znaczków 
Pocztowych przypomnisz sobie z kolei, jak kie-
dyś wysyłano listy, otrzymasz też pamiątkowy 
stempel. Najstarszy znaczek pochodzi z 1912 r. 
(Liechtensteinisches PostMuseum, Städtle 37,  
www.landesmuseum.li, wstęp wolny). 

Zamek z XII w. zlokalizowany na zboczu jest 
siedzibą rodziny książęcej. Nie zwiedzisz go, 
ale możesz podejść niemal pod bramę. Co roku 
15 sierpnia, z okazji święta narodowego, miesz-
kańcy i turyści zapraszani są do jego ogrodów na 
degustację książęcego wina. Niedaleko granicy 
księstwa, w miejscowości Balzers, twój wzrok 
z pewnością przyciągnie górujący na skale zamek 
Gutenberg z XI w.

 b https://tourismus.li

MAIENFELD 
WIELKA SIEROTKA HEIDI

Ta wioska pośrodku winnic, z zamkiem i resztka-
mi murów obronnych, trafiła do wielkiej literatu-
ry. Któż nie zna opowieści o sierotce Heidi, która 
musiała opuścić ukochane Alpy i wyjechać do 
Frankfurtu? Ale wróciła – tęskniła za dziadkiem 
i za prostym, górskim życiem. Johanna Spyri, 
pisząc powieść o małej Heidi, pewnie nie liczyła 
na jej międzynarodową karierę (I wyd. 1880, prze-
tłumaczona na ponad 50 języków). Do Maienfeld, 
gdzie rozgrywała się akcja powieści, przybywają 
tłumy turystów, głównie z Japonii. Zaglądają do 
HeidiDorf, wioski Heidi z oryginalnie odtworzo-
nym domem, minizoo, muzeum autorki i placówki 
pocztowej przybijającej okolicznościowe stemple 
(www.heididorf.ch, codz. od poł. III do poł. XI, 
10-17, 13,90 CHF, ok. 2 km za centrum Maienfeld, 
oznakowany dojazd przez las, uwaga na autobusy 
turystyczne). 

 b www.heidiland.com

Kraina Appenzell to też bogactwo tradycji. Rok 
witają postaci z pięknymi, brzydkimi lub natural-
nymi maskami (Silvesterchläuse), które dwa razy 
chodzą po okolicy – podczas nowego i starego 
sylwestra (13 stycznia). Koniec lata to z kolei czas 
powrotów krów z alpejskich łąk, przeglądu bydła 
i alpstobeten – z tańcami mężczyzn. O tych zwy-
czajach opowiada niewielkie muzeum w centrum 
Urnäsch, mieszczące się w ponad 400-letnim 
domu (Am Dorfplatz, www.museum-urnaesch.ch, 
8 CHF). Włącz dźwięk: na stronie internetowej 
muzeum usłyszysz przejmujący śpiew Silvester-
chläuse!

 b www.appenzell.ch

WERDENBERG  
NAJMNIEJSZE, A JEDNAK MIASTO

Ma status najmniejszego miasta w Europie, 
z prawami miejskimi od 1289 r. Werdenberg 
oficjalnie liczy 34 autentyczne drewniane domy 
i 90 mieszkańców. Istnienie zawdzięcza zamkowi 
z XIII w., który instagramowo wznosi się nad 
małym jeziorkiem (www.schloss-werdenberg.ch). 

LIECHTENSTEIN 
MIKROKSIĘSTWO Z WINNICAMI

Uważaj, żeby nie przegapić: Grand Tour na 
długości prawie 20 km przecina Liechtenstein. 
Państewko, gdzie mówią po niemiecku w szwaj-
carskim dialekcie i płacą frankiem szwajcarskim, 
jest światowym potentatem w produkcji koronek 
dentystycznych. Stare miesza się tu z nowocze-
snym. W stolicy, Vaduz (455 m n.p.m., 5 tys. 
mieszk.), czarny prostopadłościan z bazaltowego 
granitu mieści muzeum sztuki współczesnej 
(Kunsthaus, Städtle 32, +42 32350300,  
www.kunstmuseum.li, wt.-niedz. 10-17, czw.  

http://www.landesmuseum.li
http://www.heididorf.ch
http://www.heidiland.com
http://www.museum-urnaesch.ch
http://www.appenzell.ch
http://www.schloss-werdenberg.ch
http://www.kunstmuseum.li
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 P R A K T YC Z N I E  

 Informacja turystyczna:

Winterthur: na dworcu głównym, 
Bahnhofsplatz 7, Winterthur, 
www.winterthur-tourismus.ch. 

Schaffhausen: Schaffhauserland 
Tourismus, Visitor Center,  
Vordergasse 73, Schaffhausen, 
www.schaffhauserland.ch. 

Stein am Rhein: Tourismus  
Stein am Rhein, Oberstadt 3, 
www.tourismus.steinamrhein.ch. 

St. Gallen – Jezioro Bodeńskie:  
St. Gallen-Bodensee,  
Bankgasse 9, St. Gallen,  
www.st.gallen-bodensee.ch. 

Region Appenzell: Appenzeller-
land Tourismus, Hauptgasse 4, 
Appenzell, www.appenzell.ch. 

Heidiland: Heidiland Tourismus, 
Am Platz 1, Bad Ragaz,  
www.heidiland.com. 

  G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Sorell Hotel Rüden: Oberstadt 20, 
Schaffhausen, +41 526323636, 
www.sorellhotels.com/rueden. 
Bardzo ładny budynek w cen-
trum miasta. Udane połączenie 
starych elementów budowli 
(historyczne schody są ewene-
mentem) z nowoczesnością. Na 
miejscu koncerty jazzowe i inne 
wydarzenia. Od ok. 160 CHF/2 os. 
ze śniadaniem w pięknej sali. 

Keller’s Bed & Breakfast: Roman 
i Nelly Keller, Bollstieg 22, Stein 
am Rhein, +41 527414544, https://
bnb.ch/de/bnb/569. Sympatyczny 
nocleg w rodzinnej atmosferze, 
5-10 min pieszo od historycznego 

centrum, 130 CHF/2 os., parking 
publiczny bezpłatny. 

Residenz Seeterrasse Restaurant 
& Hotel: Seeweg 2, Öhningen, 
Niemcy, +49 773593000,  
www.residenz-seeterrasse.com. 
Ciut niższe ceny, ponieważ hotel 
leży niedaleko szwajcarskiego 
Stein am Rhein, ale po niemiec-
kiej stronie, idyllicznie nad brze-
giem Untersee – końcówki Jeziora 
Bodeńskiego. Duże pokoje, z fan-
tastycznym widokiem na jezioro, 
150 EUR/2 os. ze śniadaniem, 
ekspresem do kawy w pokoju 
oraz prywatnym parkingiem. 

Bären – Das Gästehaus: Zwislen-
strasse 42, Gais, +41 717931177, 
www.baerengais.ch. Ponad Jezio-
rem Bodeńskim, piękne widoki, 
spokój i dobre śniadanie. 9 bar-
dzo stylowych, komfortowych 
pokoi w różnych kategoriach  

(15-36 mkw.), dużo drewna, 
połączenie rustykalnych i nowo-
czesnych elementów. Miejsce  
warte trochę wyższej ceny:  
od 190 CHF/2 os. ze śniadaniem, 
parking prywatny bezpłatny. 

Militärkantine St. Gallen: 
Kreuzbleicheweg 2, St. Gallen, 
+41 712791000, www.militaer-
kantine.ch. Urocza, odnowiona 
rezydencja. 12 standardowych 
pokoi z łazienką (dość prostych, 
ale przyjemnych): 139 CHF/2 os., 
śniadanie: 15 CHF/os., parking 
prywatny: 15 CHF/dzień. Restau-
racja z dobrą, kreatywną i „otwar-
tą na świat” kuchnią. 

B&B Gästehaus Rössli: Dorf 42, 
Schwellbrunn, +41 713515451, 
www.roesslischwellbrunn.ch.  
5 stylowych pokoi w historycz-
nym domu w centrum wioski 

http://www.winterthur-tourismus.ch
http://www.schaffhauserland.ch
http://www.tourismus.steinamrhein.ch
http://www.st.gallen-bodensee.ch
http://www.appenzell.ch
http://www.heidiland.com
http://www.sorellhotels.com/rueden
https://bnb.ch/de/bnb/569
https://bnb.ch/de/bnb/569
http://www.residenz-seeterrasse.com
http://www.baerengais.ch
http://www.militaerkantine.ch
http://www.militaerkantine.ch
http://www.roesslischwellbrunn.ch
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Schwellbrunn. Piękny widok na 
górki regionu Appenzell, a na-
wet na szczyt Säntis. 110-140 
CHF/2 os. ze wspólną łazienką 
(umywalka w pokoju), parking 
prywatny i śniadanie w cenie. 

Waldgasthaus Lehmen:  
Weissbad, +41 717991348,  
www.lehmen.ch/hotel.  
Hotelik z restauracją w regionie 
Appenzell, z ładnym widokiem. 
Rodzinna, przyjemna atmosfera, 
dużo drewna, winda, parking 
prywatny bezpłatny. Niektóre 
pokoje są całkiem odnowione, 
w ofercie jest też „Roman-
tikzimmer” – z łóżkiem pod 
baldachimem, od 160 CHF/2 os. 

Romantik Hotel Säntis:  
Landsgemeindeplatz 3,  
Appenzell, +41 717881111,  
www.saentis-appenzell.ch. 
Uroczy hotelik (36 pokoi) przy 
głównym placu Appenzell, 
trochę staromodny, ale w wyso-
kim standardzie i z przyjemną, 
miłą obsługą. Od 240 CHF/2 os. 
z bufetem śniadaniowym, par-
king publiczny: 8 CHF/doba. 

Camping Hotel Landgasthof 
Eischen: Kaustrasse 123, 
Appenzell, +41 717875030, 
www.eischen.ch. Sam hotel 
(z restauracją) jest na wysokim 
poziomie, ale też drogi. Land-
gasthof Eischen oferuje jednak 
również kemping 3 km za 
Appenzell, z imponującym wi-
dokiem, otwarty przez cały rok. 
Wyposażenie: prysznice, WC, 
pralki, zmywarki, strefa wellness 
(sauny, kąpiel parowa), Wi-Fi. 
Ceny: 8,50 CHF/os. z opłatą 
klimatyczną, namiot: 13-15 CHF, 
samochód: 3,50 CHF, przyczepa 
kempingowa: 14-16 CHF, kamper: 
18-25 CHF, prąd: 3 CHF, bilet do 
strefy wellness: 20 CHF/dzień. 

Ferienwohnung Inauen:  
Ringstrasse 4, Appenzell,  
+41 717870005, https://www.
appenzell.ch/de/unterkunft/
ferien-wohnungen/ferien-
wohnung-inauen.html. Prosty, 
mały apartament (24 mkw. dla  
2 osób) blisko Appenzell. Tylko 
60 CHF/noc plus jednorazowo 
50 CHF za sprzątanie. Opłaca  
się od 2 noclegów, szczególnie 
przy dłuższym pobycie, jedno 
dziecko do 12 lat bezpłatne, 
czynne IV-XII. 

Gasthaus zum Schäfli:  
Dörflistrasse 3, Alt St. Johann, 
+41 719992442, www.schaefli-
sepp.ch. Klasyczna restauracja 
z hotelikiem, 19 km od Buchs 
(blisko Liechtensteinu). Na miej-
scu specjały regionu Toggen-
burg, m.in. 16 różnych rodzajów 

Rösti, domowe fondue, do tego 
30 rodzajów whisky typu single 
malt ze Szkocji, z Irlandii i Islan-
dii. Proste, ale przyjemne pokoje 
od 130 CHF/2 os., pokój rodzin-
ny z 5 łóżkami: od 275 CHF.  
Menu dnia w restauracji:  
od 19,50 CHF, proste dania już 
od 9,50 CHF, parking publiczny 
bezpłatny. 

   . . . I I I  A KC J A ! 

Seenachtsfest – czerwiec,  
Arbon, święto lata nad Jeziorem 
Bodeńskim, www.seenachtsfest-
arbon.ch. 

Appenzeller Ländlerfest  
– trzy dni (pt.-niedz.) w sierpniu, 
Appenzell, tradycyjne święto 
z muzyką ludową,  
www.laendlerfest.ch. 

http://www.lehmen.ch/hotel
http://www.saentis-appenzell.ch
http://www.eischen.ch
https://www.appenzell.ch/de/unterkunft/ferien-wohnungen/ferienwohnung-inauen.html
https://www.appenzell.ch/de/unterkunft/ferien-wohnungen/ferienwohnung-inauen.html
https://www.appenzell.ch/de/unterkunft/ferien-wohnungen/ferienwohnung-inauen.html
https://www.appenzell.ch/de/unterkunft/ferien-wohnungen/ferienwohnung-inauen.html
http://www.schaeflisepp.ch
http://www.schaeflisepp.ch
http://www.seenachtsfest-arbon.ch
http://www.seenachtsfest-arbon.ch
http://www.laendlerfest.ch
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RoadTripBus.pl  
Wojtek Grabowski i Kasia Kosowska 

Nieziemskie fotospoty
Jedną z rzeczy, które bardzo polubiliśmy podczas podróży przez Grand Tour, były fotospo-
ty. Przed pierwszym wyjazdem do Szwajcarii byliśmy do nich nastawieni nieco sceptycz-
nie. Takie miejsca kojarzą się często ze sztampowymi zdjęciami oraz tłumem turystów 
polujących na to jedno ujęcie. Często fotospoty, które spotkaliśmy wcześniej, były wyko-
nane w tandetny albo nieco kiczowaty sposób. 

W przypadku fotospotów GToS jest zupełnie inaczej. Te niewielkie, metalowe, czerwone 
znaki są naprawdę eleganckie. Mimo że mają już kilka lat, nadal wyglądają ładnie, a ich 
minimalistyczny design dobrze wpasowuje się w otoczenie. 

Fotospoty umieszczone są oczywiście przy największych atrakcjach i najlepszych punk-
tach widokowych GToS, przy żadnym nie spotkaliśmy jednak tłumu turystów. Te specjalne 
znaki można „kolekcjonować” i spróbować „zebrać” wszystkie 55, ale też niesłychanie 
ułatwiają one znalezienie najlepszych miejsc widokowych oraz zwracają uwagę na cieka-
we atrakcje znajdujące się na trasie, które moglibyśmy przypadkiem pominąć. 

Podczas naszej ostatniej podróży, ze względu na pogodę, musieliśmy mocno modyfikować 
trasę. Przejeżdżając przez La Punt w Dolinie Engadyny, omal nie ominęliśmy słynnego 
Domu Merleda. Przed tym fatalnym błędem uchronił nas właśnie czerwony znak, który 
mignął po naszej prawej stronie. Dzięki niemu zawróciliśmy i mogliśmy obejrzeć jeden 
z najciekawszych domów w Gryzonii. 

Naszym ulubionym dotychczas odwiedzonym fotospotem jest chyba ten na Przełęczy  
św. Gotarda. Bardzo ułatwił on znalezienie najlepszego miejsca, z którego pięknie było 
widać starą trasę wiodącą na przełęcz, którą jeszcze chwilę wcześniej mieliśmy okazję 
jechać. Miejsce tak nam się spodobało, że wróciliśmy tam również kolejnego dnia  
i nagraliśmy odcinek na nasz kanał kulinarny na YouTube. Przygotowaliśmy tam przepis 
na tradycyjne szwajcarskie danie rösti, mając za plecami wijącą się serpentynami drogę 
i majestatyczne szczyty gór. 
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 Sardona – Matossabach powyżej Flums 
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Chiasso

St. George

Tym razem Grand Tour of Switzerland 
prowadzi przez Gryzonię (wł. Grigio-
ni, niem. Graubünden, ret. Grigioni), 

jedyny kanton z trzema językami urzę-
dowymi: niemieckim, retoromańskim 

i włoskim. Widoki tu zachwycają. 
I nieważne, czy będą to akurat winne 

pagórki Heidilandu, szeroka dolina 
rzeki Inn z engadyńskimi wioskami, 
czy światowej sławy kurorty Davos 

i St. Moritz. Różnorodne są też miejsca 
z listy UNESCO: Arena Tektoniczna 

Sardona, konwent św. Jana w Müstair 
oraz Koleje Retyckie Albula/Bernina.  

Odcinek B
Od Heidi przez kanton trzech języków 

Maienfeld – Davos/Klosters – Susch – Zernez – St. Moritz

 Ok. 160 KM  ok. 3 godz. 20 min

 Dolina Sertig niedaleko Davos  
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GRYZONIA 
 JEDZENIE, ZACHOWANIE, GADANIE

Niemiecka nazwa kantonu, Graubünden, pocho-
dzi od „Szarego Związku” – najsilniejszego spo-
śród trzech działających w średniowieczu w tym 
regionie. W XVI w. zaczęto też używać nazwy 
Rätien – od dawnej rzymskiej prowincji Rätia. Ta 
znowu przechowała się w nazwach: Koleje Retyc-
kie czy Muzeum Retyckie. Gryzonia to najwięk-
szy z kantonów (7105 km kw.), ale też najrzadziej 
zaludniony (27 os./km kw.). 

Język retoromański (Rätoromanisch) – tak jak 
podejrzewasz – należy do rodziny języków ro-
mańskich. Posługuje się nim ok. 50 tys. osób, 
najwięcej właśnie w Gryzonii. Odosobnienie 
tutejszych dolin sprawiło, że występuje on 
w pięciu dialektach: Sursilvan, Sutsilvan, Surmi-
ran, Putér i Vallader, każdy z własną pisownią. 
Jej uporządkowaniu miało pomóc wprowadzenie 
wspólnego języka Rumantsch Grischun, który od 
2001 r. jest językiem urzędowym. Wyzwaniem 
jest nauczanie w szkołach – każdy z dialektów 
ma swoje podręczniki. Wydawane są trzy gazety 
w języku retoromańskim, działają też Radio 
Rumantsch i Televisiun Rumantscha. Właściwie 
każdy mówi też po niemiecku – oczywiście 
w wydaniu szwajcarskim. 

Jedna z wizytówek Gryzonii, suszone na powie-
trzu mięso Bündnerfleisch, pochodzi z okolic 
miejscowości Parpan, gdzie produkcji sprzyja 
odpowiednia wysokość. Inne lokalne dania to 
capuns, czyli kluski zawijane w liście botwiny, 
a potem zapiekane w sosie śmietanowym, plain 
in pigna, czyli rodzaj zapiekanki z ziemniaków, 
pizokel – rodzaj gotowanych klusek czy maluns 
– drobne, smażone kluski z ziemniaków. Wśród 
zup króluje Bündner Gerstensuppe, czyli rodzaj 
jęczmiennego bulionu, a wśród deserów – Bünd-
ner Nusstorte, piaskowe ciasto z orzechowo-kar-
melowym nadzieniem. 
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DAVOS-KLOSTERS  
PREZYDENCI I KSIĄŻĘTA

Z Maienfeld, przez wioski Jenins i Malans, wśród 
winnic z widokiem na Ren, i dalej przez dolinę Prätti-
gau, dojedziesz do Klosters u stóp masywu Silvretta. 
Wioskę można objechać elegancko wygiętym mo-
stem, który otworzył książę Karol, oraz tunelem. 

Przy wjeździe do Davos (1560 m n.p.m., 11 tys. 
mieszk.) rzuca się w oczy jajowaty budynek hote-
lu InterContinental. Samo miasto otaczają zbocza 
Parsenn, Strela, Jakobshorn i Rinerhorn. Davos 
Dorf i Davos Platz spina park, a oplatają jednokie-
runkowe ulice: Promenade od północy i Talstrasse 
od południa. Leczniczym powietrzem od końca 
XIX w. kurowano tu choroby płuc. A co w hotelu 
Schatzalp porabiali kuracjusze, o ile nie leżako-
wali na tarasie pod kocem z wielbłądziej wełny, 
opisuje Tomasz Mann w „Czarodziejskiej górze”. 
Do historycznego hotelu dojeżdża kolejka funiku-
lar (Promenade 62, co 15-30 min, 9 CHF). W sali 
konferencyjnej pozostały ekrany do oglądania 
zdjęć rentgenowskich, a na korytarzach – splu-
waczki. Wypij kawkę z widokiem na góry albo 
zwiedzaj hotel z menedżerem (www.schatzalp.ch, 
wt. i czw. 14.15, zbiórka przy recepcji, 5 CHF  
– do wykorzystania na konsumpcję). Za hotelem 
wstąp do ogrodu alpejskiego z szarotkami. Po od-
kryciu penicyliny budynki sanatoriów z płaskimi 
dachami-tarasami przebudowano na hotele i pen-
sjonaty. Dachy te są lekko nachylone do środka 
i odprowadzają topniejący śnieg w przemyślny 
sposób. Miłośnicy ekspresjonizmu z pewnością 
zajrzą do muzeum niemieckiego malarza  
Ernsta Ludwiga Kirchnera (Promenade 82,  
www.kirchnermuseum.ch, 12 CHF). 

„Last beer stop before heaven”, czyli „Ostatni przy-
stanek na piwo przed niebem” – tak reklamuje się 
najwyżej położony browar w Szwajcarii, w Mon-
stein (1625 m n.p.m.), ok. 10 km za Davos. W piątki 
w godz. 16-19 można posiedzieć z mistrzem warze-
nia i zwiedzić małe miejsce produkcji. 

Piękne górskie widoki i malutką wioskę 
znajdziesz z kolei w dolinie Sertig.  
Zostaw auto na końcu asfaltu i przejdź 
się do wodospadu. 

SARDONA 
 PIĘKNE PRZESUNIĘCIE

Niespotykana w przyrodzie prosta linia pod 
szczytem Piz Sardona to fenomen geologiczny. 
Oddziela ona skały z różnych okresów – pierwsze 
liczą 250 mln lat, drugie tylko 35-50 mln. Ale te 
starsze leżą na młodszych, co długo frapowało 
geologów. Teraz już jest jasne – skały starsze 
nasunęły się na młodsze w wyniku ruchu płyt 
kontynentalnych – europejskiej i afrykańskiej. 
Tzw. przesunięcie glarneńskich skał to centrum 
parku geologicznego Sarganserland-Walensee-
-Glarnerland. W 2008 r. Swiss Tectonic Arena 
Sardona znalazła się na liście UNESCO. Przesu-
nięcie jest dobrze widoczne z Tschingelhörnern 
pomiędzy Elm i Flims oraz niedaleko Sool. Dojazd 
z Landquart oraz z Lachen przez Glarnerland. 

 b www.unesco-sardona.ch

 Davos 

http://www.schatzalp.ch
http://www.kirchnermuseum.ch
http://www.unesco-sardona.ch
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budynki klasztorne, w tym browar, z wielką 
troską o dopasowanie ich do lokalnej architektu-
ry, zostały zaadaptowane na potrzeby Muzeum 
Susch (www.muzeumsusch.ch, czw.-niedz. 11-17, 
15 CHF). Tutaj w stylu slow art możesz kontem-
plować prace także polskich artystów (m.in. 
Mirosława Bałki, Moniki Sosnowskiej, Piotra 
Uklańskiego, Zofii Kulik). Feministyczny akcent 
mają za to wystawy czasowe z pracami mniej 
znanych międzynarodowych artystek. Sztuka 
wychodzi także na zewnątrz – 10-metrowa, pro-
sta wieża z białego marmuru, Tuor per Susch, 
którj autorem jest szwajcarski artysta Not Vital, 
od 2020 r. stoi na skraju wioski. 

PRZEŁĘCZ FLÜELA  
I MUZEUM SUSCH 

 POLSKO-FEMINISTYCZNY AKCENT

Droga przez przełęcz Flüela (2383 m n.p.m., 
VI-X), z rozległymi szaro-zielonymi widokami na 
góry i fotoramką Grand Tour, prowadzi do Susch. 
Alternatywą jest przewóz samochodu na platfor-
mach kolejowych przez tunel Vereina z Klosters 
do Saglians. 

Dzięki polskiej mecenasce Grażynie Kulczyk do 
maleńkiej wioski nad rzeką Inn (200 mieszk.) 
zawitała światowa sztuka współczesna. Dawne 

http://www.muzeumsusch.ch
http://m.in
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GUARDA  
JAK RYSOWANA

Wioskę na północnym zboczu doliny rzeki Inn 
(1650 m n.p.m.) tworzy niemal wyłącznie ok. 70 
domów z XVII i XVIII w., bogato udekorowanych 
sgraffitami. Najciekawsze z nich to Jecklin pod 
nr. 35, Könz pod nr. 25 i Bart pod nr. 46. Ogródek 
restauracji hotelowej Romantica Val Tuoi oferuje 
lokalne dania i wspaniały widok na dolinę. Samo-
chody parkują przed wioską. Engadyńskie domy 
zobaczysz też m.in. w wioskach Ardez, Lavin czy 
Ftan. Po zwiedzaniu zrelaksujesz się w basenach 
termalnych Bogn Engiadina w Scuol. 

http://m.in
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 P R A K T YC Z N I E  

Informacja turystyczna:

Davos-Klosters: Destination Davos 
Klosters, Talstrasse 41, Davos 
Platz oraz Alte Bahnhofstrasse 6, 
Klosters, www.davos.ch. 

W Davos i Klosters już od jedne-
go noclegu otrzymasz bezpłatny 
bilet na kolejki górskie. 

Zernez: Zernez Tourist Infor-
mation, Via d’Urtatsch, Zernez, 
www.scuol-zernez.engadin.com. 

Guarda: Gäste-Information,  
Chasa da Scoula 84, Guarda, 
www.scuol-zernez.engadin.com. 

  G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Sunstar Boutique Hotel Albeina: 
Boscaweg 7, Klosters- 
-Serneus, +41 814232100,  
https://klosters.sunstar.ch. 
Przyjemne pokoje z drewnianym 
sufitem, od 150 CHF/2 os. W ce-
nie bufet śniadaniowy, kryty 
basen, sauna klasyczna i parowa, 
parking prywatny oraz transport 
do kolejek górskich. 

Schorta’s Alvetern:  
Sassagl, Ardez, +41 818622144,  
www.alvetern.ch. Śliczna en-
gadyńska wioseczka, wygodne 
pokoje w różnym standardzie, 
sympatyczny personel i dobre 
śniadanie. Najtańszy, mały pokój 
od 138 CHF/2 os., „superior” od 
208 CHF/2 os. z widokiem, garde-
robą, meblami z drewna limbowe-
go. Śniadanie i parking w cenie, 
dobra restauracja na miejscu. 

Kurhaus Bergün: Puoz 112,  
Bergün, +41 814072222,  
www.kurhausberguen.ch. W bok 
od Grand Tour, po drugiej stronie 
przełęczy Albula. Imponujący, 
stary budynek domu zdrojowego, 

w dobrym stanie, z zachowa-
nym urokiem dawnych czasów 
(elementy secesji w pokojach). 
Pokój z umywalką plus łazienka 
na korytarzu od 150 CHF/2 os., 
z łazienką: od 190 CHF/2 os. 
Renomowana restauracja.  

Hotel Crusch Alba Swiss Lodge: 
Zernez, +41 818561330,  
www.cruschalba-swisslodge.ch. 
Rustykalne pokoje w drewnie, 
ale z nowoczesnymi elementami 
(szkło, kamień) – od 250 CHF/ 
2 os. z pełnym wyżywieniem 
(bufet śniadaniowy i bufet póź-
nym popołudniem). Na miejscu 
też dobra Pizzeria Adriana. 

   . . . I I I  A KC J A ! 

Davos Klosters Sounds Good  
– lipcowy weekend, festiwal 
nowoorleański z koncertami 
jazzowymi w Alpach,  
www.jazzdavosklosters.ch. 

Songbird Festival Davos – pierw-
szy weekend grudnia, festiwal 
szwajcarskich singer-songwrite-
rów, koncerty młodych artystów, 
www.songbirdfestival.ch.

http://www.davos.ch
http://www.scuol-zernez.engadin.com
http://www.scuol-zernez.engadin.com
https://klosters.sunstar.ch
http://www.alvetern.ch
http://www.kurhausberguen.ch
http://www.cruschalba-swisslodge.ch
http://www.jazzdavosklosters.ch
http://www.songbirdfestival.ch
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J : 

 ST. MORITZ I ENGADYNA  
ŚWIATŁO I LUKSUS 

1. Dolina Engadyny  
– słoneczna strona gór

Szeroka i długa (ok. 100 km) dolina rzeki Inn 
(retorom. En) słynie z łagodnego klimatu, dużej 
liczby słonecznych dni i tradycyjnych sgraffitów 
rysowanych na fasadach domów. Modrzewie na 
zboczach jesienią przybierają wszystkie barwy 
z palety impresjonisty, tworząc szwajcarskie 
Indian Summer. To jeden z najbardziej malow-
niczych odcinków Grand Tour. Dolina dzieli się 
na Górną Engadynę (Oberengadin, szeroką, 
z łańcuszkiem jezior), z Maloja do Zernez, i Dolną 
(Unterengadin, bardziej krętą i stromą), do grani-
cy z Austrią. 

W spokojnych wioskach domy i kościoły 
pamiętają średniowiecze, a mieszkańcy 
pozdrawiają turystów Bun di. 

Reklamuje się szampańskim klimatem i 322 
słonecznymi dniami w roku. St. Moritz (1800 m 
n.p.m., 6 tys. mieszk.) dzięki wodom leczniczym 
znali już Rzymianie. Światło i widoki zachwycały 
artystów, w tym Giovanniego Segantiniego, sym-
bolistę i malarza krajobrazów, który ostatnie lata 
życia spędził w pobliskiej Pontresinie. W małym 
muzeum pod lasem znajdziesz jego prace  
(Via Somplaz 30, www.segantini-museum.ch,  
15 CHF). Poza zimą raczej trudno poczuć tutaj 
kosmopolityczny klimat. Ze starej zabudowy 
została krzywa wieża dzwonnicy z XVI w. Jeśli 
masz sporo pieniędzy, to luksusowe butiki i ga-
lerie ulokowały się przy Via Serlas, tak samo jak 
przysadzista budowla flagowego hotelu Badrutt’s 
Palace. Obok hotelu publiczne ruchome schody 
prowadzą przez podziemny parking do jeziora  
St. Moritz (Lej da San Murezzan), które obejdziesz 
w nieco ponad godzinę. 

 Widok na St. Moritz 

http://www.segantini-museum.ch
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2. Samedan i okolice 
 – mów po retoromańsku!

W stare zabudowania Samedan wkomponowano 
nowoczesne, dość drogie, ale niesamowite termy 
mineralne. Ich wnętrza wyglądają mistycz-
nie dzięki grze światła i kolorowych mozaik. 
Z otwartego basenu na najwyższym piętrze 
wieża kościelna wydaje się na wyciągnięcie ręki 
(Mineralbad & Spa Samedan, San Bastiaun 3, 
www.mineralbad-samedan.ch, 38 CHF). Kolejne 
idylliczne wioski to La Punt Chamues-ch (baro-
kowy kościół, fotoramka Grand Tour), Madulain 
(ruiny zamku Guardaval), Zuoz (domy patrycju-
szy), S-chanf (liczne sgraffita na domach) oraz 
Cinous-chel (mały kościół i domy ze sgraffitami). 

3. Muottas Muragl (2454 m n.p.m.)  
– ekohotel i szlaki jak na płótnie

Na górę, skąd rozciąga się wspaniały widok na 
Dolinę Innu, wjedziesz kolejką linowo-szynową 
z miejscowości Pontresina. Szlak wędrowny 
prowadzi do domu malarza Segantiniego.  
Na szczycie powstał pierwszy w Alpach hotel 
typu „plus energia” – produkuje więcej energii, 
niż jej zużywa (www.muottasmuragl.ch, kolejka 
co 30 min, 25 CHF, powrotny 35 CHF). 

 W drodze do lodowca Morteratsch na przełęczy Bernina 

http://www.mineralbad-samedan.ch
http://www.muottasmuragl.ch
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4. Diavolezza (2973 m n.p.m.)  
– kocioł Diablicy

Na szczycie powali cię widok na lodowce 
Morteratsch, Piz Palü i Masyw Bernina.  
Krótki szlak prowadzi do Alp Tida, z widokiem 
na jeziora Lai Nair i Lago Bianco. Zachwyca-
jące widoki masz już zresztą z tarasu przed 
restauracją, nawet te odbijające się w jej 
dużych oknach. Możesz też zanurzyć się  
w jacuzzi na świeżym powietrzu. Na nocleg  
– i śniadanie o wschodzie słońca – zatrzymasz 
się w schronisku z pokojami 2-4-osobowymi 
i dobrą kuchnią (www.diavolezza.ch, VII-VIII, 
kolejka co 20 min, 27,50 CHF, powrotny  
39 CHF). 

5. Ekspres Bernina i Ekspres  
Lodowcowy– bajkopociągi

Wąskotorowe, czerwone pociągi kursują po 
Gryzonii już ponad 130 lat. Ich ojcem był Ho-
lender, Willem Jan Holsboer, który leczył się 
tutejszym powietrzem i zależało mu na do-
brym dojeździe do górskich kurortów. Pierw-
szy odcinek, z Landquart do Klosters, otworzo-
no w 1889 r. Dziś sieć torów ma 384 km.  
Najsłynniejsze pociągi panoramiczne to 
Ekspres Bernina z Chur/St. Moritz do Tirano, 
tuż za granicą włoską, i Ekspres Lodowcowy 
z St. Moritz do Zermatt (obsługiwany razem 
z Kolejami Matterhorn-Gotthard). Od 2008 r. 
odcinki Albula, z szeregiem okrężnych tuneli, 
i Bernina, z najwyższą przełęczą w Europie, 
przez którą pociągi przejeżdżają bez zębatek, 
znalazły się na liście UNESCO. Docenione 
zostało wkomponowanie linii kolejowej w ota-
czający ją krajobraz. Latem po torach jeżdżą 
też parowozy, salonki i otwarte wagony. 

 b www.rhb.ch

 Diavolezza 

 Ekspres Bernina 

http://www.diavolezza.ch
http://www.rhb.ch
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Val Trupchun, dolina parku narodowego na wy-
sokości S-chanf, obfituje w zwierzęta: kozice, 
koziorożce, świstaki i czerwone jelenie. 

Okrężny szlak wędrowny – wysoko 
zboczem doliny, pośród lasów modrze-
wiowych i powrót doliną – liczy ok. 13 km, 
a jego przejście zajmuje ok. 5 godz. Auto 
można pozostawić na parkingu Prasüras. 

7. Antica Distilleria  
– procenty na szczęście

Małą rodzinną destylarnię w Tschierv (1670 m 
n.p.m.), w środku parku narodowego, prowadzi 
Włoch Luciano Beretta. Umów się na zwiedzanie 
historycznych budynków i spróbuj owocowych 

6. Szwajcarski Park Narodowy  
– koziorożce w domu

Jedyny w Szwajcarii park narodowy jest jedno-
cześnie najstarszy w Alpach – ma grubo ponad 
100 lat. Parc Naziunal Svizzer zajmuje 170 km kw. 
i składa się z lasów, skał i łąk (po jednej trzeciej). 
Od 1979 r. jest wpisany na listę rezerwatów bios-
fery UNESCO. W parku wytyczono 21 szlaków 
pieszych o łącznej długości 80 km, przyjaznych 
także rodzinom z małymi dziećmi. Dobrym  
punktem wypadowym na wędrówki jest parking  
przy hotelu Il Fuorn, w drodze na przełęcz Ofen  
(www.ilfuorn.ch, proste pokoje w drewnie  
z widokiem). 

Centrum informacyjne parku, w Zernez, zajmuje 
nowoczesny budynek w formie dwóch połączonych 
sześcianów. Przedstawione są tu różne zagadnienia 
związane z parkiem i z człowiekiem w nim (Natio-
nalpark, www.nationalpark.ch, 7 CHF). 

 Szwajcarski Park Narodowy 

http://www.ilfuorn.ch
http://www.nationalpark.ch
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i ziołowych destylatów, whisky i likierów, które 
wielokrotnie zdobywały złote medale (Curtin da 
Plaz 18, +41 818503920, www.distilleriaberetta.ch,  
12 CHF). 

Temat wysokoprocentowych alkoholi możesz 
kontynuować kilka kilometrów dalej. W Santa 
Maria nie przeocz najmniejszego (8,53 mkw.) 
baru whisky na świecie, z ponad 220 gatunkami 
trunków (rekord z księgi Guinnessa). W piwnicy 
jest też małe muzeum whisky. Właściciel,  
Gunter Sommer, z pasją opowie i doradzi.  
Bar otwarty jest w soboty od godz. 21, ew. poza 
oficjalnymi godzinami (Platz 71, +41 764220308, 
www.smallestwhiskybaronearth.com,  
www.highglenwhisky.com). 

8. Müstair – w imieniu fresków

Ta wioska (1273 m n.p.m., 750 mieszk.) w parku 
narodowym wydaje się leżeć na końcu świata, 
a przynajmniej Szwajcarii (w rzeczywistości 
droga prowadzi dalej do Włoch). Tutejszy 
klasztor benedyktynów od 1983 r. jest na liście 
UNESCO. Za jego założyciela w VIII w. uważa się 
Karola Wielkiego, a od XI w. klasztor zamieszkują 
benedyktynki. W przyklasztornym kościele naj-
cenniejsze są pochodzące z VIII-XII w. freski na 
ścianach i suficie, które odkryto pod koniec  
XIX w. Przedstawiają biblijne motywy, jak uciecz-
ka z Egiptu, życie króla Dawida, sceny z życia 
Jezusa i męczenników. Przedmioty z 1200-letniej 
historii klasztoru i związane z życiem zakonnic 
zobaczysz w muzeum w wieży Plantaturm  
(Claustra San Jon, www.muestair.ch, 12 CHF). 

 Freski karolińskie w klasztorze w Müstair 

http://www.distilleriaberetta.ch
http://www.smallestwhiskybaronearth.com
http://www.highglenwhisky.com
http://www.muestair.ch
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 ST. MORITZ PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:  
Engadin St. Moritz Tourismus, Via 
Maistra 1, St. Moritz, drugie biuro 
na dworcu, www.engadin.ch. 

Od dwóch noclegów bezpłatnie 
wjedziesz kolejką na okoliczne 
szczyty.

  G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Berghotel Randolins: Via Curtins 2,  
St. Moritz, +41 818308383, 
www.randolins.ch. Pokoje 
dwuosobowe, w standardzie 
od „economy” po „deluxe pano-
rama”, od 230 CHF/2 os. Przy 
rezerwacji na stronie często już 
od 150 CHF ze śniadaniem, par-
kingiem hotelowym i dostępem 
do strefy wellness (m.in. jacuzzi 
pod gołym niebem). Ciekawostką 
jest nocleg w obserwatorium 
astronomicznym (Million Stars 
Hotel). 

All in One Inn Lodge: Via Nouva 3,  
Celerina, +41 818344795, www.
innlodge.ch. Nowoczesno-rusty-
kalne pokoje (25 mkw.) w spo-
kojnej wiosce, z prostym i prak-
tycznym wyposażeniem. Pokoje 
2-osobowe (25 mkw.) oraz typu 
„studio”, od ok. 150 CHF/ 
2 os., własny parking bezpłatny. 

Hotel Steinbock: Via Maistra 
219, Pontresina, +41 818393626, 
www.hotelsteinbock.ch. Naj-
starszy gościniec w Pontresinie, 
w engadyńskim domu z XVII w.  
Rodzinna atmosfera, pięknie 
odrestaurowany parter, pokoje 
z dobrym śniadaniem od ok.  
160 CHF/2 os., kryty basen,  
wanna z hydromasażem i siłow-
nia bezpłatne, parking prywatny  
15 CHF/dzień, restauracja  
z regionalnymi daniami. 

Hotel-Restaurant Crusch Alba: 
Lavin, +41 818622653,  
www.crusch-alba.ch. Hotel  
w tradycyjnym engadyńskim 
budynku ze sgraffitem, przy 
centralnym placu małej wioski. 
Dużo drewna w prostych, ale 
bardzo przyjemnych pokojach, 
lokalne dania w restauracji. Od 
170 CHF/2 os. z bufetem śniada-
niowym i parkingiem. 

   . . . I I I  A KC J A ! 

British Classic Car Meeting  
– trzy lipcowe dni, St. Moritz 
i słynne brytyjskie marki samo-

chodów – Rolls-Royce, Bentley 
czy Aston Martin – w jednym 
miejscu, www.bccm-stmoritz.ch. 

Engadin Radmarathon  
– lipiec, maraton rowerowy  
dookoła parku narodowego,  
na łatwiejszym dystansie 97 km 
i trudniejszym, przez przełęcze, 
211 km, www.radmarathon.com. 

Engadinwind  
– 10 dni w sierpniu, Silvaplana, 
najlepsi na świecie surferzy, kite-
surferzy i żeglarze ścigają się na 
jeziorze, www.engadinwind.ch. 

http://www.engadin.ch
http://www.randolins.ch
http://m.in
http://www.innlodge.ch
http://www.innlodge.ch
http://www.hotelsteinbock.ch
http://www.crusch-alba.ch
http://www.bccm-stmoritz.ch
http://www.radmarathon.com
http://www.engadinwind.ch
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EKSPRES BERNINA  
ŁĄCZĄC PÓŁNOC Z POŁUDNIEM

P O Z N A J  B L I Ż E J

Podróżuj w górę do lśniących lodowców, a następnie w dół ku falującym palmom  
– wycieczka na pokładzie Ekspres Bernina to niezapomniane przeżycie.  

Niezwykła Kolej Retycka 

w czasie 4-godzinnej podróży 

przecina trzy regiony języko-

we w Gryzonii i łączy północ 

z południem: widokowo 

i kulturowo. Przejeżdża przez 

obszar znajdujący się na liście 

światowego dziedzictwa  

UNESCO, pokonując 55 tune-

li, 196 mostów i nachylenie 

dochodzące do 70 proc. Uni-

kalny w skali świata pociąg 

panoramiczny, poruszający 

się bez kół zębatych, pozwoli 

ci swobodnie podziwiać suro-

we, uwodzicielskie krajobrazy 

i... zaznać dolce vita. 

Wycieczka przez wysokie 
góry...

Ekspres Bernina jeździ z Chur 

oraz St. Moritz do Tirano 

i z powrotem. Rozpoczynając 

kolejową przygodę w Chur, 

zobaczysz, jak malownicze 

domy i zaułki stolicy Gryzonii 

stopniowo ustępują miejsca 

pagórkowatemu krajobrazowi. 

Czerwony pociąg mija kolej-

no zaciszne wioski i dumne 

zamki w Domleschg, przecina 

głęboki wąwóz Schin i po-

konuje 85-metrowy wiadukt 

Solis, aby dotrzeć do skali-

stych ścian i dzikich górskich 

strumieni w dolinie Albula. 

Zanim dojedziesz do pięknej 

Engadyny, twoim oczom uka-

żą się pomysłowe konstrukcje 

inżynieryjne (jak na przykład 

wiadukt Landwasser) czy 

serpentynowe tunele. Wygod-

nie siedząc, możesz podziwiać 

wyrafinowane St. Moritz, 

a także zachwycać się widoka-

mi na lodowce Bernina, które 

dzięki krystalicznie czystemu 

górskiemu powietrzu wydają 

się na wyciągnięcie ręki. 

...i śródziemnomorskie 
klimaty

Przy Ospizio Bernina, na 

wysokości 2253 m n.p.m., 

Kolej Retycka dociera do naj-

wyższego punktu podróży. 

Nieskończone piękno i poczu-

cie wolności dostępne niemal 

wyłącznie w wysokich górach 

stają się tu namacalne. Proble-

my codziennego życia znikają 

na widok turkusowego jeziora 

Lago Bianco i ciemniejszego 

jeziora Lej Nair. Chciałoby się 

pozostać dłużej, aby cieszyć 

się chwilą i zapierającą dech 

w piersiach panoramą, ale 

podróż trwa, zmierzając ku 

coraz bliższym atrakcjom 

południa. 

Kolejnym przystankiem jest 

Alp Grüm, słynące z jedynego 

hotelu i restauracji w Szwaj-

carii, do których możesz 

dojechać tylko pociągiem. 
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Krajobraz zdominowany jest 

tutaj przez majestatyczny 

lodowiec Palü, który z łatwo-

ścią uchwycisz na zdjęciu 

dzięki nowemu punktowi 

widokowemu. 

Gdy nacieszysz już oczy 

i zrobisz wystarczającą licz-

bę zdjęć, pociąg rusza dalej 

w dół, skręcając w kierunku 

ogrodu ziołowego Puschlav. 

Dopiero co doświadczyłeś 

chłodnego piękna gór, a tym-

czasem już zmierzasz w kie-

runku śródziemnomorskiego 

klimatu. Pokonując okrągły 

wiadukt w Brusio, wjeżdżasz 

do Tirano, gdzie witają cię 

typowo włoskie palmy! Jeśli 

chcesz zwiedzić nieco więcej 

Włoch i poczuć południowy 

klimat, możesz wsiąść do 

czerwonego autobusu Eks-

pres Bernina. W drodze z Ti-

rano do Lugano autobus mija 

rozległe winnice Veltlin, uro-

cze wioski oraz malownicze 

jezioro Como. Finałem dnia 

jest szybka podróż pociągiem 

z Lugano na północ, przez 

tunel bazowy Gottharda 

wprost do domu! 

Radość dla wszystkich 
zmysłów

Na pokładzie Ekspresu Ber-

nina możesz nie tylko podzi-

wiać widoki, lecz także zapo-

znać się z kulturą i przyrodą 

Szwajcarii, w tym delektować 

się regionalnymi specjałami, 

np. Churer Nusstorte (tartą 

z orzechowym nadzieniem) 

lub aromatyczną herbatą zio-

łową z Puschlav. Darmowe 

Wi-Fi, interaktywne panele 

informacyjne czy przewod-

niki audio (do pobrania 

na smartfona lub tablet) 

sprawią, że jazda pobudzi 

dosłownie wszystkie twoje 

zmysły.

Światowe dziedzictwo 
UNESCO

Trasa Ekspresu Bernina prze-

biega przez tereny wpisane 

na listę światowego dziedzic-

twa UNESCO. Linia z Thusis 

do Tirano w rejonie Albula/

Bernina została wpisana na 

listę w lipcu 2008 r. i jest 

jedną z zaledwie trzech tras 

kolejowych na całym świecie 

mogących poszczycić się tym 

nobilitującym tytułem. Sama 

122-kilometrowa linia ma po-

nad 100 lat i jest wspaniałym 

osiągnięciem inżynieryjnym, 

doskonale wpisującym się 

w wysokogórski krajobraz. 
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  Ascona  



56

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 C
 –

 S
T.

 M
O

R
IT

Z
 –

 L
O

C
A

R
N

O

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

BAZYLEA

LUCERNA

ZURYCH

BERNO

LOZANNA

GENEWA

Chiasso

St. George

W tym odcinku Grand Tour of Switzerland startuje z rześkiego St. Moritz i konsekwentnie prowadzi do 
ciepłego włoskojęzycznego kantonu Ticino na południu Szwajcarii. Po drodze rozgrzewka z pokonywa-
nia przełęczy – są dwie, choć ze stosunkowo łagodnymi zakolami. Po zaliczeniu górskich etapów i zwie-

dzaniu groźnych wąwozów na koniec czekają pełne relaksu miasta nad fantastycznymi jeziorami.  

Odcinek C
Od wysokich gór po najniżej położone miasta

St. Moritz – przełęcz Julier – Via Mala – wąwóz Roffla  
– Bellinzona – Lugano – Locarno

 240 KM  ok. 4 godz. 30 min

 Widok na Locarno 
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PRZEŁĘCZ JULIER I PARC ELA  
NAJBARDZIEJ FOTOGENICZNY WIADUKT EUROPY

Za St. Moritz trasa dociera do Silvaplany, z po-
pularnym wśród windsurferów jeziorem, i dalej 
wznosi się na przełęcz Julier (2284 m n.p.m., cały 
rok) z surowymi górskimi widokami. Małe Bivio 
(1800 m n.p.m.) z kilkoma restauracjami i hotelami 
to pierwsza wioska za przełęczą (hotelik i restaura-
cja Ospizio La Veduta na wysokości 2233 m  
n.p.m., www.laveduta.ch, danie dnia 15 CHF). 

Dalej na zachód odkryjesz jezioro Marmorera. Po-
wstało w 1954 r. po zatopieniu osady o tej samej 
nazwie. Przy niskim stanie wody z lustra wystaje 
czubek kościelnej wieży. Na wysokości hotelu 
Edelweiss odchodzi droga do Alp Flix w Parc Ela, 
największym parku przyrodniczym w Szwajcarii 
(www.parc-ela.ch). To ok. 550 ha na wysokości 
ok. 2000 m n.p.m. w okolicach przełęczy Albula, 
Julier i Septimer, z torfowiskami i jeziorkami Lai 

Neir i Lai Blos. Możesz tutaj wędrować bez koń-
ca, a nawet spotkać Rogera Federera – to jedno 
z jego ulubionych miejsc w Szwajcarii. Na Alp 
Flix przenocujesz w jurtach. 

W Savognin znajdziesz trzy kościoły oraz kolejki 
górskie na Piz Tigignas (1600 m n.p.m.) i dalej na 
Piz Martegnas (2680 m n.p.m.). W Tiefencastel 
możesz zboczyć parę kilometrów w kierunku 
przełęczy Albula, zaparkować, podejść pod słyn-
ny wiadukt Landwasser i zrobić jedno z najbar-
dziej instagramowych zdjęć w tej podróży. Oczy-
wiście z czerwonym pociągiem Kolei Retyckich 
(kilka minut przed pełną i kilka minut po pełnej 
godzinie plus kilka kursów Ekspresu Lodowco-
wego w ciągu dnia). Do Thusis dojedziesz przez 
region Domleschg z ruinami zameczków  
na wzgórzach. 

http://www.laveduta.ch
http://www.parc-ela.ch
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VIA MALA 
REN I WĘDROWCY

Hitem wśród wąwozów jest Via Mala (oznakowa-
ny zjazd po lewej stronie – tuż za tunelem drogi 
nr 13). W języku retoromańskim to „zła droga” 
– ściany wąwozu mają ok. 500 m, a w dole kipi 
Ren. Dawniej kupcom przejście zajmowało nawet 
kilka dni i nie zawsze kończyło się dobrze. Dziś 
na dno prowadzi ponad 300 stopni. Parking przy 
nowoczesnym centrum informacji (www.viamala.
graubuenden.ch, IV-X, 6 CHF) ma jedynie kilka 
miejsc. Do wnętrza wąwozu zajrzysz też z mostu, 
a kilkaset metrów dalej, pod wiaduktem, jest 
kolejne miejsce do zaparkowania. 

Tylny Ren (Hinterrhein) wygląda jak niewinna 
rzeczka. Domy w wioskach są solidne, muro-
wane, z głęboko osadzonymi małymi oknami 
i zewnętrznymi rysunkami ściennymi sgraffito. 
Ich mieszkańcy od średniowiecza bogacili się na 
handlu przez przełęcz. Pierwszy przystanek zrób 
w Zillis – miejscowy kościółek św. Marcina kryje 
najstarszy zachowany, pochodzący z 1160 r., sufit 
składający się ze 158 drewnianych kasetonów. 
Następna wioska to Andeer z małym kąpieli-
skiem termalnym. 

WĄWÓZ ROFFLA I PRZE-
ŁĘCZ SAN BERNARDINO 

 NIAGARA U HELWETÓW

Przez restaurację pensjonatu Rofflaschlucht 
wejdziesz do wąwozu Roffla. Galerię prowadzącą 
za spory wodospad Renu ponad 100 lat temu 
wykuł w skale właściciel pensjonatu. Na emigra-
cji w Ameryce podpatrzył tłumy przybywające 
do wodospadu Niagara i przypomniał sobie,  
że niedaleko jego domu w Szwajcarii także jest 
wodospad... Pensjonat i wąwóz nadal pozostają 
w rękach rodziny (www.rofflaschlucht.ch, od V 
do poł. X codz., 4 CHF). 

Wioska Splügen z ruinami zamku jest pocztów-
kowa. Dalej czeka przełęcz San Bernardino  
(2065 m n.p.m., V-XI). To nie Wielka Przełęcz  
św. Bernarda – ta od psów – ale zachwyca suro-
wym pięknem gór. Już Rzymianie wykorzystywali 
to stosunkowo łatwe przejście przez Alpy. Po-
zostałości średniowiecznej drogi są dziś częścią 
historycznego szlaku wędrownego. Buongiorno! 
Na południe od przełęczy mówi się po włosku. 
Alternatywą jest tunel pomiędzy wioską Hinter-
rhein a San Bernardino, po św. Gotardzie drugi 
pod względem ważności w Alpach. 

To już południowa strona Alp, ale nadal jesteś 
w Gryzonii. W wioskach dominują kamienne 
domy i charakterystyczne kościelne wieże. 
Pierwsza wioska San Bernardino (1600 m n.p.m.) 
swoją nazwę zawdzięcza kapliczce św. Bernarda 
z Sieny z XV w. Droga nr 13 meandruje przez 
dolinę Misox słynącą dawniej z budowniczych 
i sztukatorów, opuszcza Gryzonię i wjeżdża do 
Ticino. A w końcu dociera do Bellinzony. 

http://www.viamala.graubuenden.ch
http://www.viamala.graubuenden.ch
http://www.rofflaschlucht.ch
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❹
BELLINZONA  

ZAMKOWA MOC

To stolica włoskojęzycznego kantonu Ticino, 
strategicznie ulokowana na zbiegu przełęczy 
św. Gotarda, Lukmanier i San Bernardino (241 m 
n.p.m., 43 tys. mieszk.). W XIII w. miasto opano-
wali książęta Visconti i Sforza, którzy z pobliskie-
go Mediolanu kontrolowali handel. Aby chronić 
się przed coraz silniejszymi Helwetami, wybu-
dowali potężne zamki. Ale na dobre łapówki nie 
ma mocnych – mieszkańcy potajemnie sprzedali 
miasto konfederatom i w 1503 r. przyłączono 
Bellinzonę do Szwajcarii. 

Trzy doskonale zachowane średniowieczne 
fortyfikacje robią ogromne wrażenie. Wraz 
z fragmentami podwójnego muru przegradzają-
cego dolinę, tzw. murata, w 2000 r. znalazły się 
na liście UNESCO. Z Piazza Collegiata w centrum 
miasta do Castelgrande z XII w. prowadzą schody 

lub ukryta w skale winda. Dziedziniec otaczają 
mury z dwiema kwadratowymi wieżami: Torre 
Nero i Torre Bianca. Na tę drugą (28 m) można 
wejść. Na tyłach zamku otwiera się widok na 
winnice i rzekę Ticino. Na zamku na dwóch 
piętrach działają muzeum historyczno-archeolo-
giczne, muzeum historii sztuki oraz restauracja 
Castelgrande. Do znacznie mniejszych Castello di 
Montebello z późnego XIII w. i do najwyżej poło-
żonego Sasso Corbaro z XV w. trzeba się wybrać 
na dłuższy spacer albo dojechać autem. 

Skupiając się na zamkach, nie pomiń centrum 
Bellinzony, z wąskimi uliczkami, arkadami, ma-
lowanymi fasadami domów, placami, pałacami 
i kościołami. Wyjątkowa jest kolegiata Santi 
Pietro e Stefano z barokowym wyposażeniem. 
W soboty od rana na starówce rozkłada się targ 
lokalnych produktów rolnych. 

 b www.bellinzonese-altoticino.ch

http://www.bellinzonese-altoticino.ch
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 P R A K T YC Z N I E  

Informacja turystyczna:

Bellinzona: Bellinzona e Valli 
Turismo, Palazzo Civico,  
Piazza Nosetto 5,  
www.bellinzonaevalli.ch. 

  G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Hotel Post Bivio: Julierstrasse  
64, Bivio, +41 816591000,  
www.hotelpost-bivio.ch. W cen-
trum wioski, rustykalna atmosfera 
(sala z kominkiem na dole),  
wygodne pokoje. Od 170 CHF/ 
2 os., bufet śniadaniowy, sauna  
w cenie, parking w garażu 15 CHF. 

Cafe Pension Muntanella: 
Dorf 24A, Wergenstein, 
+41 816307142, www.pension-
-muntanella.ch. Mały pensjonat, 
ok. 12 km od drogi nr 13, 16 km  
od Via Mala. Taras z fantastycz-
nym widokiem, świetne śniada-
nie, 4 przytulne pokoje, cisza, 
spokój i bardzo sympatyczna 
gospodyni Lisa, która gotuje 
regionalne smakołyki dla gości. 

Pokój ze wspólną łazienką  
120 CHF/2 os. Parking bezpłatny. 

Villa del Gusto: Via Pratocarasso 
56, Bellinzona, +41 912340335, 
www.villadelgusto.ch. Mały, 
przyjemny, tradycyjny pensjonat 
w Bellinzonie. Proste i sympa-
tycznie wyposażone pokoje, już 
od 100 CHF/2 os. ze wspólną 
łazienką. Na miejscu wyżywienie 
dla gości i sprzedaż regionalnych 
produktów. Rezerwacja także 
przez www.booking.com. 

   . . . I I I  A KC J A ! 

Bellinzona Blues – czerwiec, 
3-dniowy festiwal z koncertami 
pod gołym niebem, Facebook: 
Bellinzonablues. 

Street Food Festival Bellinzona 
– 3 dni w sierpniu na Piazza del 
Sole, Facebook: Streetfoodfesti-
valticino. 

http://www.bellinzonaevalli.ch
http://www.hotelpost-bivio.ch
http://www.pension-muntanella.ch
http://www.pension-muntanella.ch
http://www.villadelgusto.ch
http://www.booking.com


62

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 C
 –

 S
T.

 M
O

R
IT

Z
 –

 L
O

C
A

R
N

O

Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J : 

LUGANO 
  Z GÓRY NA JEZIORO

Są miasta, które mają po prostu wszystko. Lugano jest jednym z nich: piękne budynki (stare i nowe), 
pełne życia ulice, powalająca lokalizacja nad jeziorem jak z marzeń, imponujące góry.  

No i dość bogate też jest to całe Lugano...

Przykładem LAC – Lugano Arte e Cultura (www.
luganolac.ch): w nowoczesny budynek z muzeum, 
salą koncertową i teatrem wbudowano fasadę 
starego pałacu. 

Sercem starego miasta są place Riforma  
i Rezzonico oraz uliczki Via Nassa i Via Pessina  
– do wyłącznej dyspozycji pieszych. W czwartki 
i piątki zajmują je stragany z produktami rolnymi, 
a w letnie soboty – pchli targ. Via Nassa prowa-
dzi do kościoła San Carlo Borromeo z 1642 r. 
z malowidłami przedstawiającymi przekazanie 
kluczy św. Piotrowi. Bliżej Parco Civico, na traw-
niku przy Piazza Indipendenza, znajdziesz polski 
akcent – rzeźbę Igora Mitoraja „Eros bendato”. 

Stare miasto od 1886 r. łączy z dworcem kolejka 
linowo-szynowa. Jeśli wybierzesz spacer po scho-

1. Budowle i jezioro – pełna elegancja

Lugano (273 m n.p.m., 64 tys. mieszk.), trzecie 
finansowe miasto Szwajcarii, rozłożyło się w za-
toce nad jeziorem o tej samej nazwie. Obramowa-
ne jest szczytami Monte Bré i Monte San Salva-
tore (to ten o kształcie Góry Cukrowej z Rio de 
Janeiro). W IX w. urzędował tutaj biskup Como, 
a w średniowieczu osada należała do książąt 
Mediolanu, niemal po sąsiedzku. Po zajęciu przez 
Helwetów w 1513 r. rozwijał się tu handel, a do 
1878 r. co sześć lat – na zmianę z Belliznoną  
– Lugano było stolicą kantonu Ticino. Po otwarciu 
tunelu kolejowego pod przełęczą św. Gotarda 
w 1881 r. w mieście zaczęły wyrastać hotele, 
urządzono też promenadę nad jeziorem i Parco 
Civico z kameliami. Dziś stara zabudowa mie-
sza się z nową, a nowe komponuje się w stare. 

 Lugano, widok na San Salvatore 

http://www.luganolac.ch
http://www.luganolac.ch
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LUGANO

dach, to miniesz katedrę San Lorenzo z renesan-
sową fasadą i barokowym wnętrzem. 

A może chcesz się wykąpać? Plaża Lido za Parco 
Civico ma piaszczyste zejście do jeziora i jest 
świetnym miejscem dla dzieci. 

Blisko LAC jest kąpielisko Riva Caccia 
z barem, podestami i wyznaczoną strefą 
do pływania w głębokiej wodzie. 

2. Statkiem po jeziorze – w otoczeniu 
zieleni

Z przystani w centrum wyruszają rejsy statkiem 
wzdłuż i wszerz jeziora. Na krótką wycieczkę 
wybierz się do instagramowej wioski Gandria 
przyklejonej do stromego zbocza Monte Brè. Liczy 
ona 200 mieszkańców i 10 restauracji. Z krętymi 
uliczkami, stromymi schodami, arkadami i małym 
muzeum celnym jest tłumnie odwiedzana przez 
turystów. Do Lugano wrócisz Szlakiem Oliwnym 
nad jeziorem. 

 b www.lakelugano.ch

3. Do góry – kolejkami na szczyty

Jadąc kolejką, czujesz, że czeka cię coś fantastycz-
nego. Ale dopiero na platformie widokowej przy 
górnej stacji San Salvatore (912 m n.p.m.) do-
świadczysz pełnego efektu „wow”: to jeden z naj-
piękniejszych widoków 360 stopni w całym kraju. 
Dolną stację kolejki linowo-szynowej znajdziesz 
w Paradiso, tuż za centrum w kierunku Melide, 
które z powodów podatkowych nie chce być 
dzielnicą Lugano (www.montesansalvatore.ch,  
23 CHF, powrotny 30 CHF). 

Sam wjazd nostalgiczną kolejką linowo-szynową 
z Cassarate, blisko centrum Lugano, na Monte 
Brè (925 m n.p.m.) jest małą przygodą (dzieli się 
na trzy etapy). Z góry spojrzysz na jezioro Luga-
no z innej perspektywy. W okolicy znajdziesz też 
tradycyjne grotti (www.montebre.ch, 9-17, latem 
do 23, co 10-15 min, 16 CHF, powrotny 25 CHF). 

Z Monte Generoso (1704 m n.p.m.) również masz 
widok 360 stopni na Lugano, ale także na Nizinę 
Padu i Mediolanu, na łańcuchy alpejskie, Mat-
terhorn i Jungfrau, a także masywy Monte Rosa 
i Bernina. Dolna stacja kolejki zębatej – w Ca-
polago, za Lugano, przy końcu jeziora i drodze 

 Villa Favorita w Castagnola 

 San Salvatore

http://www.lakelugano.ch
http://www.montesansalvatore.ch
http://www.montebre.ch
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do Chiasso (www.montegeneroso.ch, 45 CHF, 
powrotny 68 CHF). 

Na Monte Tamaro (1960 m n.p.m.) ciekawostką 
jest zaprojektowana przez Mario Bottę kapliczka 
Cappella di Santa Maria degli Angeli. Dolna stacja 
kolejki linowej – w Rivera, 25 km za Locarno 
(www.montetamaro.ch, IV-X 8.30-17, 20 CHF, 
powrotny 29 CHF). 

4. Collina d’Oro – wino i widoki

Wyjątkowo malowniczy odcinek Grand Tour 
przeciska się wąskimi uliczkami przez rybackie 
wioski i parki na stromych zboczach półwyspu 
Collina d’Oro. Zwróć uwagę na wioskę Agra 
z kościołem wśród winnic oraz Morcote, dawniej 
port rybacki, z udekorowanymi fasadami domów 
z XVI-XVIII w., arkadami i kościołem Santa Maria 
del Sasso z XIII w. Otoczony cyprysami kościółek 
San Abbondio jest chętnie wybierany na śluby. 
W wiosce Montagnola do śmierci w 1962 r. 
mieszkał pisarz Hermann Hesse (Fondazione  
Hermann Hesse Montagnola, Ra Cürta,  
Torre Camuzzi, www.hessemontagnola.ch,  
+41 919933770, III-X codz. 10.30-17.30, XI-II sob. 
i niedz., 8,50 CHF, studenci 7 CHF). 

5. Swissminiatur i Mendrisio  
– Szwajcaria modelowa

Ponad 120 modeli (w skali 1:25) najbardziej 
charakterystycznych szwajcarskich budynków 
i miejsc (plus katedra w Mediolanie): wszystkie 
obiekty tworzone są ręcznie na miejscu (zaj-
rzyj do warsztatu). Zdziwisz się, ale spacer po 
Swissminiatur, obok Matterhornu czy berneń-
skiej Zytglogge, jest po prostu zajmujący  
(www.swissminiatur.ch, codz., 19 CHF, cała  
rodzina 58 CHF). 

Za mostem przez jezioro, po lewej stronie, 
w oczy rzuca się włoska enklawa Campione.  
To dawna osada rybacka z dosyć kontrowersyj-
nym budynkiem kasyna, autorstwa oczywiście 
Maria Botty. Słynny architekt z Ticino jest też 
twórcą m.in. Museum of Modern Art w San 
Francisco. Do Mendrisio na zakupy w centrum 
outletowym Fox Town przyjeżdżają, nawet  
z daleka, szwajcarscy i włoscy łowcy okazji 
(www.foxtown.com). 

 Montagnola 

 Swissminiatur 

http://www.montegeneroso.ch
http://www.montetamaro.ch
http://www.hessemontagnola.ch
http://www.swissminiatur.ch
http://m.in
http://www.foxtown.com
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6. Meride – kamienie z przeszłością

Skryta pośród winnych pagórków wioska Meride 
to kilka wąskich uliczek i małych placów. Za 
skromną fasadą jednego z domów zaskakuje 
nowoczesne i przestronne Museo dei Fossili, 
autorstwa – zaskoczenia nie będzie – Maria 
Botty. Na trzech piętrach podróżujesz w bardzo 
odległe czasy, skąd pochodzą skamieniałe rośliny 
i zwierzęta. Niektóre egzemplarze są kopiami 
(Via Bernardo Peyer 9, www.montesangiorgio.
org, 12 CHF). Na granicznym szczycie Monte 
San Giorgio (wędrówka z Meride, ok. 2,5-3 godz. 
w obie strony) odkryto doskonale zachowane 
skamieniałości fauny i flory z epoki środkowego 
triasu (247-236 mln lat temu). Część szwajcarska 
w 2003 r. znalazła się na liście UNESCO (włoska 
w 2010 r.). 

 Swissminiatur 

 Skamieniałości znalezione koło Meride 

http://www.montesangiorgio.org
http://www.montesangiorgio.org
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 LUGANO PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:  
Ente Turistico del Luganese, 
Palazzo Civico, Piazza Riforma 1, 
www.luganoregion.com. 

W Ticino w ramach noclegu 
otrzymujesz bilet na transport 
publiczny w całym kantonie. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Kurhaus Cademario Hotel & Spa: 
Via Kurhaus 12, Cademario,  
+41 916105111, www.kurhausca-
demario.com. Bardziej elegancko 
i zachwycająco nie może być: 
to piękny, stylowy hotel, kiedyś 
wyłącznie dla możnych kuracju-
szy. Bogata oferta spa, świetna 
restauracja, wspaniały widok, 
także z pokoi. Od 250 CHF/2 os. 
ze śniadaniem, parking, ładowa-
nie samochodów elektrycznych 
bezpłatnie. 

Youth Hostel Lugano Savosa: Via 
Cantonale 13, Savosa,  

+41 919662728, www.lugano-
youthhostel.ch. Ok. 4 km od Lu-
gano i od jeziora. Niby schronisko 
młodzieżowe, de facto naprawdę 
wspaniały nocleg, w salach 
wieloosobowych, ale są tu także 
pokoje dla 2-6 osób i apartament. 
Przy rezerwacji na stronie pokój 
2-os. czasami już od 77 CHF (plus 
opłata klimatyczna). Śniadanie 
10 CHF/os. 

 ...III AKCJA! 

Summer Jamboree on the Lake  
– czerwiec, międzynarodowy fe-
stiwal z koncertami pod znakiem 
kultury USA lat 40. i 50. XX w., 
czyli rock and roll i tym podobne, 
www.summerjamboree.com. 

Estival Jazz in Lugano – lipiec, festi-
wal jazzowy z wyśmienitymi kon-
certami za free i open air na Piazza 
della Riforma, www.estivaljazz.ch.

http://www.luganoregion.com
http://www.kurhauscademario.com
http://www.kurhauscademario.com
http://www.luganoyouthhostel.ch
http://www.luganoyouthhostel.ch
http://www.summerjamboree.com
http://www.estivaljazz.ch
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LUGANO

1. Centrum – La Dolce Vita  
u Helwetów

Położone nad Lago Maggiore miasto (200 m 
n.p.m., 15,7 tys. mieszk.) to Szwajcaria w śród-
ziemnomorskim wydaniu, a przy tym przyjemne 
miejsce do zwiedzania. Na spacer wybierz się 
trasą od jeziora, przez rozległy plac Piazza 
Grande, z arkadami i kawiarnianymi ogródkami, 
do średniowiecznego Castello Visconti, który 
dawniej był jednym z najważniejszych zamków 
w Ticino, a dziś mieści Museo Civico e Arche-
ologico ze zbiorami rzymskich rzeźb (Via Al 
Castello, www.locarno.ch, 10 CHF). Najbardziej 
urocze zakątki znajdziesz na tyłach Piazza Gran-
de, w okolicach Via Cittadella i Via Borghese. 
W czwartki na Piazza Grande rozkłada się targ 
produktów lokalnych. 

2. Orselina – klasztor i widoki

Ponad Locarno, w Orselinie, w pięknym widokowo 
miejscu, wznosi się barokowy klasztor Madonna 
del Sasso ze wspaniałym wyposażeniem i malo-
widłami ściennymi. Z centrum dojedziesz kolejką 
funikular (www.funicolarelocarno.ch, IV-X co  
15 min, XI-III co 30 min, 4,80 CHF, powrotny  
7,20 CHF). Pieszo zajmie ci to niecałe pół godziny. 

Z Orseliny kolejka linowa wjeżdża na 
szczyt Cardada z ażurową platformą 
widokową (i fotoramką Grand Tour). 

Jeszcze wyżej, na szczyt Cimetta ze wspaniałym 
widokiem na Lago Maggiore oraz doliny Centovalli 
i Maggia, zawiezie wyciąg krzesełkowy (www.
cardada.ch, co 30 min, 30 CHF, powrotny 36 CHF). 

Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J : 

LOCARNO 
DOLINY DOOKOŁA

Palmy, promenada nad jeziorem, piazze, palazzi, sklepiki i kolorowe fasady domów nadają miastu 
wypoczynkową atmosferę. A do tego pobliskie góry i doliny oraz, oczywiście, Lago Maggiore.  

Tak, to też jest Szwajcaria. 

 Orselina 

http://www.locarno.ch
http://www.funicolarelocarno.ch
http://www.cardada.ch
http://www.cardada.ch
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3. Ascona – dla artystów i hippisów

Do Ascony (196 m n.p.m., 5,5 tys. mieszk.), 
najniżej w Szwajcarii położonego miasta, przy-
bywali arystokraci, artyści i... hippisi, którzy na 
pobliskiej Monte Verità ok. 1900 r. założyli swoją 
pierwszą kolonię. A także małą plantację herbaty, 
jedyną na kontynencie. Uliczne ogródki, ciasne 
zaułki i ocieniona platanami promenada nad Lago 
Maggiore przyciągają także turystów. Błądząc po 
tutejszej starówce, zajrzyj do kościoła San Pietro 
e Paolo z XVI w. i małego Museo Comunale d’Ar-
te Moderna ze zbiorami takich ekspresjonistów, 
jak Jawlensky, Werefkin i Klee (Via Borgo 34,  
+41 917598140, www.museoascona.ch, 10 CHF). 

4. Lago Maggiore – wyspa botaniczna

Z Ascony lub Ronco do wysepek Brissago 
dopływają statki. Mniejsza z wysp, Isola di 
Sant’Apollinare, pozostawiona jest przyrodzie. 
Isola Grande z kolei to piękny ogród z subtro-
pikalną roślinnością z różnych kontynentów 
i grobowcem baronowej Antoinette de Saint 
Léger, twórczyni ogrodu. I niech nie zmylą cię 
niewielkie rozmiary ogrodu – jest gdzie chodzić 
(www.illagomaggiore.com, 8 CHF). 

5. Valle Verzasca – tama 007

Doliny na północ od Locarno, z błękitną wodą 
przelewającą się przez kamienie, to dobre miejsce 
na szybki odpoczynek od upalnego miasta. Nie-
wielkie plaże tu i ówdzie zachęcają do kąpieli. 

Stromą dolinę Valle Verzasca u wlotu przegradza 
wąska, za to wysoka na 220 m tama Contra. 
Większości z reguły wystarczy spojrzenie z ko-
rony zapory, ale jeśli chcesz poczuć się jak James 
Bond (tym razem Pierce Brosnan w „GoldenEye”) 

i skoczyć z najwyższego bungee na świecie, to 
musisz już wysupłać ok. 250 CHF. 

Za zaporą ciągnie się Lago di Vogorno o szmarag-
dowej wodzie. W Lavertezzo dolina się rozszerza. 
Elegancki, podwójnie łukowy kamienny most 
Ponte dei Salti z XVIII w. jest obowiązkowym 

 Ascona 

  Brissago, Lago Maggiore  

http://www.museoascona.ch
http://www.illagomaggiore.com
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motywem wrzucanym na Instagrama. Wioska 
Sonogno na końcu doliny zachowała oryginalny 
wygląd. Możesz tu zajrzeć do Museo di Val Ve-
rzasca (www.museovalverzasca.ch, 7 CHF) z au-
tentycznym wyposażeniem i piecem chlebowym. 

 b www.verzasca.ch

6. Valle Maggia  
– raj dla dolinolubnych

Ta szeroka dolina z rozgałęzieniami osiąga 
długość 65 km. Początek bierze w Ponte Brolla 
z ażurowym mostem. W kościółkach w Gorde-
vio, Aurigeno i Maggia nie przegap ściennych 
malowideł. W Cevio droga rozwidla się do Valle 
di Bosco, która serpentynami prowadzi do Bosco-
-Gurin – najwyżej położonej w Ticino wioski 
(1506 m n.p.m.) i jedynej niemieckojęzycznej (kie-
dyś przybyli tutaj osadnicy z Wallis). W Bignasco 
odchodzi pełna wodospadów Val Bavona, a nieco 
dalej w górę ciągnie się Val Lavizzara zakończona 
w Mogno nowoczesnym kościółkiem San Givanni 
Battista, autorstwa, a jakże, Maria Botty. 

 b www.vallemaggia.ch

 Kapliczka w Mogno 

 Lavertezzo 

http://www.museovalverzasca.ch
http://www.verzasca.ch
http://www.vallemaggia.ch
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7. Centovalli – prawie przez sto dolin

Podobno składa się ze 100 dolin. Przebiega tu też 
pięknie poprowadzona linia kolejowa Centovalli 
do włoskiej Domodossola (a dalej do Brig w kan-
tonie Wallis/Valais). Podjedź pociągiem niemal 
do Camedo, przy samej granicy, i wróć szlakiem 
Via del Mercato do wioski Intragna z najwyższą 
wieżą kościelną w Ticino (65 m, można wejść). 

Po drodze małą kolejką linową wjedziesz 
do urokliwej wioseczki Rasa, niedostęp-
nej dla aut. 

 b www.centovalli.ch

8. Val Onsernone – bardzo na uboczu

Uważana jest za najbardziej autentyczną dolinę, 
z kąpieliskiem termalnym Bagni di Craveggia 
(znanym już 1200 lat temu, ostatnio odrestauro-
wanym) na jej końcu i starym młynem w Loco, 
gdzie kukurydza zamienia się w mąkę farina 
bona. Tutaj projektowany jest drugi park narodo-
wy w Szwajcarii. 

 b www.onsernone.ch

 Centovalli 

 Val Onsernone 

http://www.centovalli.ch
http://www.onsernone.ch
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 P R A K T YC Z N I E 

b  Informacja turystyczna:

Locarno: Ascona-Locarno  
Turismo, Piazza Stazione  
(dworzec kolejowy FFS),  
www.ascona-locarno.com. 

 Ascona: Ascona-Locarno  
Turismo, Viale Papio 5,  
www.ascona-locarno.com. 

W ramach noclegu otrzymujesz 
bilet na transport publiczny 
w całym kantonie. 

 G D Z I E  S PAĆ  I   J E Ś Ć 

Hotel Garni Muralto: Via Sempio-
ne 10, Muralto, +41 917353060, 
www.hotelmuralto.ch. Kilka 
kroków od centrum Locarno, nad 
jeziorem. Budynek nie zachwyca, 
ale wnętrza, przede wszystkim 
pokoje, są nowoczesne i przy-
jemne, do tego widok na jezioro 
i centralna lokalizacja. Już od  

110 CHF/2 os. z bufetem śniada-
niowym, parking prywatny.

Hotel Garni Golf: Vicolo Sacchetti 2,  
Ascona, +41 917910035,  
www.garni-golf.ch. Standardowe 
pokoje 2-os. (16-19 mkw.) już od 
135 CHF, piękny pokój 20 m z ta-
rasem nad dachami miasteczka 
już od 175 CHF/2 os., kosz plażo-
wy z dużym ręcznikiem w cenie. 

 . . . I I I  A KC J A ! 

Locarno Camelie – marzec,  
Locarno, ponad 300 gatunków 
tych kwiatów i zaaranżowanych 
z nich ogrodów,  
www.locarno-ascona.com. 

JazzAscona – przełom czerwca 
i lipca, Ascona, wszystkie kierun-
ki jazzu w ramach 200 koncer-
tów, także bezpłatnych,  
www.locarno-ascona.com. 

Moon and Stars – lipiec, Locarno, 
10 dni ze znanymi artystami mu-

zyki rock i pop na Piazza Grande, 
www.locarno-ascona.com. 

Locarno Film Festival – sierpień, 
Locarno, jeden z najważniejszych 
w Europie festiwali filmowych, ze 
Złotym Leopardem dla najlepsze-
go filmu i wieczornymi seansami 
na Piazza Grande, www.locarno-
-ascona.com. 

http://www.ascona-locarno.com
http://www.ascona-locarno.com
http://www.hotelmuralto.ch
http://www.garni-golf.ch
http://www.locarno-ascona.com
http://www.locarno-ascona.com
http://www.locarno-ascona.com
http://www.locarno-ascona.com
http://www.locarno-ascona.com
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blog GdzieWyjechac.pl  
Ania i Marcin Nowakowie

Raj w wersji „instant” 
W naszych podróżach, zwłaszcza w ciągu ostatnich kilku lat, bardzo chcemy łamać pewne 
schematy, starać się, pomimo dość solidnego przygotowania, zaskakiwać samych siebie. 
Najlepiej in plus. W przypadku podróży do Szwajcarii zdecydowanie najbardziej intensyw-
na w doznania była część związana z przejazdem pociągami panoramicznymi. No dobrze, 
ale w pewnym sensie najpiękniejsze kolejowe trasy turystyczne to znak rozpoznawczy 
Szwajcarii. Co zatem było dla nas tym „jokerem”?

Bardzo przypadło nam do gustu głębokie szwajcarskie południe. Włoskojęzyczne połu-
dnie. Wręcz śródziemnomorskie południe. Często pytają nas: Motyle, wolicie morze czy 
góry? Wtedy zazwyczaj odpowiadamy, że najpiękniejsze miejsca na świecie to te, gdzie 
jedno i drugie się łączy. Choć Szwajcaria nie ma dostępu do morza, to polodowcowe jeziora 
sporych rozmiarów takimi małymi morzami jak najbardziej są. Plaże nad nimi wystawione 
wprost na gorące promienie słońca? Są. Lazurowa toń i ciepła woda? Jest. A kanton Ticino 
– bo o nim mowa – słynie właśnie z łagodnego, słonecznego klimatu i wielu śródziemno-
morskich motywów w krajobrazie: soczystych kolorowych ogrodów, palm nad lazurową 
tonią jezior Lugano i Maggiore czy wreszcie gorącego temperamentu tutejszych mieszkań-
ców, którzy mają w sobie wiele ze szwajcarskiej sumienności, ale też bardzo dużo z tak 
zwanych południowców. 

Przepiękne wysokie góry odbijają się więc w tafli tych małych mórz, szlaki turystyczne 
kuszą jednodniowymi albo dłuższymi trekkingami w Verzasca czy wokół Tamaro, nato-
miast na nieco mniej wysportowanych czekają „windy do nieba”, czyli kolejki linowo-szy-
nowe, zarówno w Locarno, jak i w Lugano (wybierz sobie: Monte San Salvatore albo Monte 
Brè). Pomiędzy nimi oraz Bellinzoną kursuje doskonale zorganizowana komunikacja pu-
bliczna. Parom polecamy romantyczną i dość kameralną Asconę lub spacer wzdłuż jeziora 
od Parku Ciano w Lugano aż do miejscowości Paradiso. Tak, to jej nazwa. 

Reasumując... Ticino jest idealnym zakątkiem Szwajcarii dla tych, którzy lubią mieć 
„wszystko i blisko”. Trochę gór, trochę morza. Trochę północy i trochę południa. Jak widać, 
da się. Wystarczy wsypać te składniki do swojego podróżniczego kubka marzeń i zalać 
kilkoma dniami urlopu. 

http://GdzieWyjechac.pl
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 Przełęcz Furka 
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GENEWA

Chiasso

St. George

Tym razem Grand Tour of Switzerland prowadzi od śródziemnomorskich klimatów włoskojęzyczne-
go Ticino, z jeziorami Lago di Lugano i Lago Maggiore, przez najwyższe, legendarne, wysokogórskie 
przełęcze, aż do wioski Zermatt u stóp słynnego Matterhornu. Nagromadzenie widoków i zakrętów 

może sprawić, że zakręci się w głowie.   

Odcinek D
Od najniżej do najwyżej położonych miejsc na całej Grand Tour

Locarno – Tremola – Przełęcz św. Gotarda – Andermatt – Furka  
– Oberwald – Goms – Brig – Zermatt

 300 KM  ok. 7 godz. 

 Jeziora Ritom i Cadagno 
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VALLE LEVENTINA 
 HOKEJ I STROMA KOLEJKA

Wioska Biasca spina doliny Leventina, Blenio 
i prowadzącą na południe Rivierę. Góruje nad 
nią kościół San Pietro e Paolo z XI-XII w., jedna 
z najważniejszych romańskich budowli w Szwaj-
carii. Romański jest także kościół San Nicolao 
w Giornico. W Faido z kolei zwróć uwagę na Casa 
da Legno z 1582 r. 

Łukowe mosty, ciemne wąwozy, wioski z ka-
miennymi domami i wieżami kościołów – palmy 
dawno już masz za sobą, ale nadal odczuwa się tu 
śródziemnomorski nastrój. Równolegle do drogi 
przebiega autostrada nr 2 i linia kolejowa. Widok 
od dołu na drogowe galerie, wsparte na gigan-
tycznych słupach, robi wrażenie. 

Przerwę zrób sobie w Ambri Piotta. Miejscowy 
klub hokejowy od lat gra w pierwszej lidze i jest 
niezwykle popularny wśród Szwajcarów. Meczu 

raczej nie obejrzysz, ale za to wsiądź w maleńki 
wagonik jadący naprawdę ostro do góry. To jedna 
z najbardziej stromych kolejek linowo-szynowych 
na świecie, o nachyleniu niemal 88 proc. (Funicu-
lare Ritom, www.ritom.ch, VI-X, ok. 8.30-18, raz  
na godzinę, przy dużym zainteresowaniu częściej, 
14 CHF, powrotny 24 CHF). Z górnej stacji po 
kilkunastu minutach dojdziesz do imponującej 
zapory i jeziora Ritom. 

PRZEŁĘCZ ŚW. GOTARDA  
 BRUKOWANY ZAWRÓT GŁOWY

To jedna z najbardziej znanych przełęczy alpej-
skich, jednocześnie serce Grand Tour i granica 
między południem a północą Europy, między 
włosko- a niemieckojęzyczną częścią kraju, 
wreszcie między kantonami Ticino a Uri (Gotthar-
dpass/Passo del San Gottardo, 2106 m n.p.m., 
VI-X). Wybierz brukowaną drogę Tremola, a ok. 
15-kilometrowy odcinek z 37 wąskimi zakrętami 

http://www.ritom.ch
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dostarczy ci masę emocji. Na przełęczy cieka-
wym doświadczeniem jest wizyta w Sasso  
San Gottardo (www.sasso-sangottardo.ch,  
18 CHF, z oprowadzaniem i jazdą Metro del  
Sasso 35 CHF). 

W obiektach militarnych z II wojny świa-
towej urządzono multimedialne instalacje 
opisujące klimat, wodę czy energię. 
Koszary i miejsce naprowadzania dział 
pozostały niemal w takim stanie, w jakim 
były, gdy w 2000 r. opuściło je wojsko. 

TUNEL ŚW. GOTARDA  
ŚWIATŁA DŁUGO NIE WIDAĆ

Jeśli na samą myśl o serpentynach już ci się kręci 
w żołądku, to jest alternatywa – tunel samo-
chodowy z 1980 r. między Airolo na południu 
a Göschenen na północy ma 17 km i jest częścią 
autostrady A2. To też najbardziej newralgiczna 
trasa w Szwajcarii. W letnie weekendy przejeż-
dża nim nawet do 35 tys. pojazdów, co powoduje 
niezłe korki przed wjazdem. Tymczasem zaczęła 
się budowa drugiej nitki dla samochodów (otwar-
cie w 2029 r.). Pod przełęczą przebity jest też 
15-kilometrowy tunel kolejowy otwarty w 1881 r. 

Inny majstersztyk inżynierstwa służy podróżnym 
i towarom od 2016 r.: bazowy tunel kolejowy św. 
Gotarda z Bodio w Ticino do Erstfeld na północy 
kosztował 12,2 mld CHF i ma dwie nitki, każda 
o długości 57 km (światowy rekord). Przez tunel 
jedzie do 250 pociągów dziennie z prędkością  
do 250 km/godz. 

ANDERMATT  
NOWOCZESNE OBLICZE ALP

Idealnie nadaje się na krótki postój między prze-
łęczami. W centrum przy brukowanej uliczce 
zachowało się sporo historycznych domów. 

Wioska, otoczona przełęczami, od dawna miała 
strategiczne znaczenie dla handlu i wojskowości. 
Dziś egipski multimilioner Samih Sawiris buduje 
tutaj kompleks wypoczynkowy z hotelami ( jak 
The Chedi Andermatt czy Radisson Blu) i polem 
golfowym. Przez Andermatt przejeżdża też Eks-
pres Lodowcowy. 

http://www.sasso-sangottardo.ch
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Diabelsko imponujący wąwóz

Tuż za Andermatt, w kierunku północ-
nym, dolina rzeki Reuss gwałtownie 
się zwęża, tworząc wąwóz Schöllenen. 
Pierwszy most w XII w. miał zbudować 
tu diabeł, zażądał jednak pierwszej du-
szy, która nim przejdzie. Sprytni miesz-
kańcy przegonili przez most kozła, co 
oczywiście czorta rozzłościło. Już miał 
zrzucić olbrzymi kamień, ale po drodze 
spotkał wdowę, która na kamieniu 
nakreśliła znak krzyża. Diabeł chybił, 
a kamień do dziś tkwi przy rondzie 
w pobliskim Göschenen. 

Drugi most (parking po lewej stronie) 
powstał na pocz. XIX w., a trzeci, obok, 
w latach 60. XX w. Po prawej stronie 
w 1899 r., na 100-lecie walk z wojskami 
napoleońskimi, wykuto w skałach 
pomnik generała Aleksandra Suwo-
rowa (notabene pogromcy powstania 
kościuszkowskiego). Te 449 mkw. skał 
i 114 mkw. prowadzącej do nich ścieżki 
należy oficjalnie do Rosji – jako wła-
ściciel terenu wpisana jest Ambasada 
Rosji w Bernie. Jak strategiczne było to 
miejsce, można się przekonać, rozglą-
dając po okolicznych skałach – nafa-
szerowane są okienkami strzelniczymi 
niczym szwajcarski ser. 
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PRZEŁĘCZ FURKA 
 ZAKRĘTAMI DO LODOWCA

Najwyżej położony punkt na trasie – przełęcz Fur-
ka – sięga 2429 m n.p.m. (na starych mapach, i na 
tabliczce niedaleko fotoramki Grand Tour, jest to 
2436 m n.p.m.). Z wioski Realp wąska droga ostry-
mi zakrętami wspina się coraz wyżej. Mokra na-
wierzchnia może być wyzwaniem dla niewprawio-
nych kierowców. Nie każdy jest Seanem Connery 
lub dokładniej – Jamesem Bondem, który właśnie 
po tej drodze ścigał się w 1964 r. w „Goldfinger” 
(pamiątkowa tabliczka przy drodze). 

Pod przełęczą Furka, z Realp do Oberwald 
w Wallis, przejedziesz autem na platformach 
wagonów kolejowych (www.matterhorngott-
hardbahn.ch, cały rok co 30-60 min, ok. 30 CHF). 
Z tego tunelu korzysta także Ekspres Lodowco-
wy (www.glacierexpress.ch). Latem na 18-kilo-
metrowym odcinku z Realp przez przełęcz Furka 
do Oberwald kursują historyczne pociągi parowe 
Furka (www.dfb.ch). 

Co ciekawe, i smutne, tego prawdziwego lodow-
ca, skąd Rodan bierze swój początek, za parędzie-
siąt lat może już nie być. 

Za przełęczą zatrzymaj się obok za-
mkniętego na amen instagramowego 
hotelu Belvédère (2272 m n.p.m.). 

Przez pobliski sklepik z pamiątkami (7 CHF) 
zejdziesz ku lodowym masom, a nawet wejdziesz 
do ich środka (Eisgrotte). Przykrycie lodowca 
materiałem ma spowolnić jego topnienie. 

NA PRZEŁĘCZY GRIMSEL  
NIE DLA SŁABYCH NERWÓW!

Osada Gletsch to właściwie jeden hotel z czasów 
belle époque, otwarty tylko latem. Grand Tour pro-
wadzi drogą 19, ale kusi jeszcze jedna wycieczka: 
ósemkami, po przyklejonych do zbocza galeriach, 

http://www.matterhorngotthardbahn.ch
http://www.matterhorngotthardbahn.ch
http://www.glacierexpress.ch
http://www.dfb.ch
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odchodzi też droga na przełęcz Grimsel (2164 m  
n.p.m., VI-IX), z widokiem na sztuczne jeziora 
o szmaragdowej barwie. Jeszcze 10 km dalej, 
z Handegg do jeziora Gelmer na wys. 1860 m  
n.p.m., wjedziesz otwartym wagonikiem najbar-
dziej stromej kolejki linowo-szynowej w Europie, 
o nachyleniu 106 proc. (www.grimselwelt.ch,  
32 CHF powrotny, dzieci do 15 lat 12 CHF). Daw-
niej kolejka transportowała materiał do budowy 
zapory i elektrowni wodnych, teraz jest wielką 
atrakcją turystyczną (choć nie dla osób z lękiem 
wysokości), a filmiki z przejazdu nią obiegły świa-
towe social media. Na próbę przejdź wiszącym 
mostem nad wąwozem przy dolnej stacji kolejki. 

GOMS I ERNEN  
MUZYKA W DREWNIANYCH CHATACH

Czarne od słońca i pokryte kamiennymi dachami 
domy w regionie Goms w dolinie Rodanu pochodzą 
z XVII i XVIII w. i tworzą malutkie, urocze skupi-

ska. W Reckingen zrobisz ich zdjęcie w fotoramce 
Grand Tour. Z wioski Niederwald w wielki świat 
wyruszył Cesar Ritz. Tak, ten Ritz, określany jako 
król hotelarzy i hotelarz króli. Po wielkiej karierze 
powrócił do rodzinnej wioski i spoczął na skrom-
nym cmentarzu. Zajedź też do Ernen z oryginalnie 
zachowanym centrum oraz budynkami ratusza, 
kościoła i plebanii. Dzięki sierpniowemu festiwalo-
wi wioska nosi nazwę „Muzycznej”. Jeszcze 2 km  
dalej, w Mühlebach, 12 domów pochodzących 
z XIV-XVI w. tworzy najstarszą zwartą drewnianą 
zabudowę w Szwajcarii. Na drugą stronę Rodanu 
dostaniesz się pieszo po 280-metrowym  
wiszącym moście. 

Dolina Binntal, z wioską Binn, jest 12 km 
w bok od Ernen i słynie z minerałów oraz 
pocztówkowego, białego kościółka. 

 b www.ernen.ch

http://www.grimselwelt.ch
http://www.ernen.ch
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FIESCHERALP,  
BETTMERALP, RIEDERALP 

BEZ AUT Z WIDOKAMI PREMIUM

Do rozłożonych na słonecznym tarasie, na niemal 
2000 m n.p.m., wiosek Fiesch-Fiescheralp, Bett-
meralp i Riederalp dojedziesz wyłącznie kolejka-
mi linowymi, odpowiednio z Fiesch (www.alet-
scharena.ch, 20 CHF, powrotny 27 CHF, na szczyt 
Eggishorn 2893 m n.p.m.: 41,40 CHF, powrotny 
49 CHF), Betten oraz Mörel (9,80 CHF, powrotny 
19,60 CHF). Wśród parady szczytów Alp Wa-
lijskich i Berneńskich wypatrzysz czubek Mat-
terhornu. Szwajcarskie Alpy Jungfrau-Aletsch od 
2001 r. są na liście UNESCO – więcej na ten temat 
dowiesz się w Pro Natura Centrum w Riederalp, 
w ładnej Villa Cassel (www.pronatura-aletsch.ch). 
Koniecznie spójrz na najpotężniejszy jęzor lodu 
w Alpach (23 km, do 900 m grubości i 27 mld  
ton wagi) z punktów widokowych Moosfluh, 
Bettmerhorn lub Eggishorn. 

BRIG 
  ZAMEK TRZECH KRÓLI

Strategiczne położenie Brig (681 m n.p.m., 12 tys. 
mieszk.), na północ od przełęczy Simplon, blisko 
granicy z Włochami, w XVII w. wykorzystał Ka-
spar Jodok von Stockalper, który wzbogacił się na 
handlu wszystkim (ale głównie solą i jedwabiem) 
i ze wszystkimi. Wprawdzie pod koniec życia 
stracił też niemal wszystko, ale pozostawił naj-
większy i chyba najpiękniejszy prywatny zamek 
w Szwajcarii. Granitowe wieże zwieńczone cebu-
lastymi kopułami noszą nazwy: Kacper, Melchior 
i Baltazar, a trzypiętrowy dziedziniec z arkadami 
oraz ogród z fotoramką Grand Tour są przyjem-
nymi miejscami na odpoczynek. Zamek możesz 
zwiedzać po zgłoszeniu w biurze informacji tury-
stycznej albo zajrzeć do urzędu (na zamku). 

Czy wiesz, że do Watykanu w ciągu 500 lat naj-
więcej gwardzistów wyruszyło z wioski Naters 

na drugim brzegu Rodanu? W dawnej twierdzy, 
w skałach ponad wioską (olbrzymi banner z ry-
sunkiem bazyliki św. Piotra), mieści się Muzeum 
Gwardii Szwajcarskiej (VI-X, sob. 14-16, 10 CHF), 
a przewodnikami są tu właśnie byli gwardzi-
ści. Pobliska wioska Mund to jedyne miejsce 
w Szwajcarii, gdzie uprawiany jest szafran. 

Z Visperterminen na 1500 m n.p.m., naj-
wyżej w Europie położonej winnicy, po-
chodzi wino Heida, nagrodzone jako jedno 
z najlepszych win białych na świecie. 

W Täsch przesiadasz się na pociąg i docierasz do 
Zermatt, celebrytki wśród szwajcarskich wiosek. 

http://www.aletscharena.ch
http://www.aletscharena.ch
http://www.pronatura-aletsch.ch
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 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:

Andermatt: Gotthardstrasse 2, 
Andermatt, www.andermatt.ch. 

Brig: Brig Simplon Tourismus,  
Bahnhofstrasse 2, Brig-Glis, 
www.brig-simplon.ch. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Chalet Stella Alpina: Ronco 
in Valle Bedretto, Bedretto, 
+41918691714, www.stellaalpina.ch.  
Pięknie położony górski hote-
lik, 9 km od Airolo. Przyjazny 
dzieciom, z dobrą restauracją 
i słonecznym tarasem. Pokoje 
różnego standardu, „economy” 
już od ok. 100 CHF, standardowy 
pokój od ok. 135 CHF/2 os., par-
king publiczny bezpłatny. 

Hotel Alpenhof: Ifangstrasse 25, 
Oberwald, +41 279733360,  
www.alpenhof-oberwald.ch. Tra-
dycyjny, górski hotel, w pierwszej 
wiosce za przełęczami Grimsel 
i Furka. Proste, przyjemne pokoje 
od 140 CHF/2 os., parking hotelo-
wy w cenie. 

Hotel Landhaus Münster- 
-Geschinen: Furkastrasse 141, 
Münster, +41 279732273,  
www.landhaus-goms.ch. Gustow-
ny hotel o wysokim standardzie, 
kawałek od centrum, dzięki 
czemu jest tu bardzo spokojnie 
(a i dojazd dla zmotoryzowanych 
nie jest problemem). Przestronne 
pokoje od 200 CHF/2 os., w cenie 
kąpiel parowa, piękne widoki 
na góry, taras słoneczny, ogród 
z ziołami. Parking hotelowy  
10 CHF/dzień. 

Hotel Ambassador: Saflischstras-
se 3, Brig, +41 279229900, 
www.ambassador-brig.ch. Czte-
rogwiazdkowy hotel z bardzo 

dobrym stosunkiem ceny do 
jakości. Piękne pokoje, parking 
publiczny bezpłatny, restauracja 
(Brasserie) głównie z kuchnią 
francuską. Od ok. 150 CHF/2 os. 
ze śniadaniem. 

Brigerbad: Thermalbad 1, Bri-
gerbad, +41 279484848, www.
thermalbad-wallis.ch. Kąpielisko 
termalne ze strefą spa i basenami 
z widokiem na góry. Niedz.-czw. 
9-21, pt., sob. 9-22. Kąpielisko:  
18 CHF/3 godz., 24 CHF/dzień, 
spa: 24 CHF/3 godz., 32 CHF/
dzień). Do tego kompleksu należy 
także pole kempingowe. 

 ...III AKCJA! 

Swiss Alps Classics – czerwiec, 
renomowany festiwal muzyki 
klasycznej w Andermatt,  
www.swissalpsclassics.ch. 

Kulinarisches Alpenstadtfest 
– wrzesień, kulinarny festiwal 
miejski na centralnym placu 
Stadtplatz w Brig,  
www.brig-simplon.ch. 

http://www.andermatt.ch
http://www.brig-simplon.ch
http://www.stellaalpina.ch
http://www.alpenhof-oberwald.ch
http://www.landhaus-goms.ch
http://www.ambassador-brig.ch
http://www.thermalbad-wallis.ch
http://www.thermalbad-wallis.ch
http://www.swissalpsclassics.ch
http://www.brig-simplon.ch
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

ZERMATT  
 WSZYSTKO WOKÓŁ MATTERHORNU

1. Centrum – w cieniu Matterhornu

W kontemplowaniu widoków nie przeszkadzają 
samochody, najwyżej konne bryczki i wózki 
elektryczne. Główna ulica to Bahnhofstrasse,  
ze sklepami z zegarkami, pamiątkami i sprzę-
tem sportowym. Luksusowe hotele Mont 
Cervin i Monte Rosa pamiętają pionierskie cza-
sy zdobywców Matterhornu. Stara zabudowa 
zachowała się w kierunku rzeki Vispa. Wysokie 
nóżki spichlerzy i kamienne podkładki chroniły 
zboże przed gryzoniami. Skromna fontanna 
upamiętnia Ulricha Inderbinena (1900-2004), 
miejscowego przewodnika górskiego, który  
na Matterhorn wszedł ponad 370 razy, ostatni 
raz w wieku 90 lat. Nie dla wszystkich jednak 
Alpy były tak łaskawe – na przykościelnym 
cmentarzyku spoczywają alpiniści, którzy  
z gór nie wrócili, wśród nich jest też Polak. 
O historii zdobycia Matterhornu opowiada 
Muzeum Matterhornu Zermatlantis, w fu- 
turystycznym budynku byłego kasyna  
(www.zermatt.ch/museum, 10 CHF). 

2. Kolejka na Furi – widoki, piknik 
i wędrówka

Jeśli chcesz szybko zbliżyć się do świata gór, 
wjedź kolejką na Furi (1867 m n.p.m., 13 CHF, 
powrotny 20 CHF, www.matterhornparadise.ch) 
i przejdź łatwym szlakiem obok ogrodu polo-
dowcowego oraz przez wiszący most (90 m)  
nad wąwozem Gorner. Są też plac zabaw z miej-
scem na grill, ogródek ziół Ricola oraz restaura-
cje. Do Zermatt pieszo wrócisz w dobrą godzinę. 

Wioska ta (1620 m n.p.m., 5,5 tys. mieszk.)  
byłaby tylko jedną z wielu w Szwajcarii, gdyby 
nie dominująca nad nią gigantyczna piramida 
z lekko zakrzywionym czubkiem. Matterhorn, 
Cervino, Horu, Hörnli, Toblerone – szybko przeko-
nasz się, dlaczego jest to najczęściej fotografowa-
ny szczyt na świecie. I to pomimo tutejszej pano-
ramy, złożonej z 38 czterotysięczników, często 
wyższych od niego (4478 m n.p.m.). Ale inne 
góry, dzięki kolejkom, też nadają się na widoko-
we wypady. Z Zermatt do St. Moritz w podróż 
przez Alpy wyrusza (lub ją tutaj kończy) słynny 
Ekspres Lodowcowy (www.glacierexpress.ch,  
nie zatrzymuje się w Täsch). 

 Widok na Matterhorn 

http://www.zermatt.ch/museum
http://www.matterhornparadise.ch
http://www.glacierexpress.ch
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3. Matterhorn glacier paradise  
– dla wysokolubnych

Nie jesteś alpinistą? Nie potrzebujesz żadnych 
umiejętności, aby stanąć na szczycie Klein 
Matterhorn. Do Matterhorn glacier paradise, 
najwyższej w Europie stacji (3883 m n.p.m.), 
zawiezie cię nowoczesna kolejka (na sam szczyt 
poprowadzi potem jeszcze trochę schodów). Przy 
odrobinie szczęścia kabina będzie ozdobiona 
kryształkami Swarovskiego, a podłoga podczas 
jazdy stanie się... przezroczysta (www.matterhor-
nparadise.ch, 59-75 CHF, powrotny 90-114 CHF). 
Matterhorn z tego miejsca prezentuje się akurat 
mniej spektakularnie – niemniej jednak widać 
inne góry, w tym Mont Blanc i podobno Morze 
Śródziemne. 

No i jest jeszcze pałac lodowy oraz 21 km 
letnich tras na lodowcu Theodul. 

 Kolejka na Mattrhorn 

 Panorama Zermatt 

http://www.matterhornparadise.ch
http://www.matterhornparadise.ch
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Na Rothorn (3103 m n.p.m.) wjeżdża najpierw 
podziemna kolejka do Sunnegga (możesz też 
wejść pieszo z widokiem na Matterhorn), a potem 
kabiny (www.matterhornparadise.ch, 40-50 CHF, 
powrotny 61-77 CHF). Zajrzyj do osady Findeln, 
gdzie znajdziesz też kilka dobrych restauracji. 
Wydarzeniem jest przyjechać na wschód słońca!

4. Gornergrat  
– pogawędka z koziorożcami

Kolejką zębatą przy dworcu dojedziesz na Gorner-
grat (3089 m n.p.m.) (www.gornergratbahn.ch,  
40-63 CHF, powrotny 80-126 CHF). Parada tutej-
szych szczytów nie ma sobie równych – jest  
29 czterotysięczników, w tym masyw Monte Rosa 
z najwyższym w Szwajcarii – Dufour (4634 m  
n.p.m.) oraz wspaniały widok na Matterhorn  
(też przez fotoramkę Grand Tour) i drugi lodowiec 
w Alpach – Gorner. 

Do bloku soli pod platformą widokową 
przychodzą koziorożce. 

Matterhorn odbija się też w wodach jeziora Rif-
felsee (przystanek Rotenboden). 

Matterhorn

Harmonijny kształt szczytu zachwyca i woła 
o zdobycie. Ale przez długie lata nikt nie dawał 
rady – i to z obu stron: szwajcarskiej i włoskiej. 
Luźne skały, wąska grań, silna ekspozycja 
i zmienna pogoda były nie do pokonania. 
Udało się to dopiero Anglikowi, Edwardowi 
Whymperowi, który wszedł przez tzw. Hörnli-
grat. Było to 14 lipca 1865 r. Zdobywca ubiegł 
o 3 dni ekipę włoską wspinającą się z drugiej 
strony. Zespół Whympera liczył siedem 
osób – oprócz Anglików było w niej dwóch 
Peterów Taugwalderów: ojciec i syn. W drodze 
powrotnej najmniej doświadczony, 19-letni 
Douglas Hadow, przewrócił się i pociągnął za 
sobą w przepaść kolejne osoby. Zerwana lina 
(feralny kawałek obejrzysz w Muzeum Mat-
terhornu) ocaliła Whympera i Taugwalderów. 
Wydarzenie odbiło się szerokim echem po 
Europie. Królowa brytyjska Wiktoria chciała 
zakazać wspinaczki, aby nie przelewać cennej 
błękitnej krwi. W efekcie lepszej reklamy nie 
można było sobie wyobrazić. 

Matterhorn nadal jest uważany za jeden 
z najtrudniejszych szczytów. I przyciąga 
alpinistów z całego świata. Drogą Whympera 
ze schroniska Hörnli (3260 m n.p.m.) latem co-
dziennie wyrusza nawet 200 osób. Także tym 
bardziej doświadczonym zaleca się wynajęcie 
przewodnika. Kosztuje to ok. 1400 CHF, 
a przewodnik przywiązuje do swojej liny tylko 
jedną osobę. Zwykle wspinaczka zajmuje 
kilkanaście godzin, z noclegiem w schronisku 
Hörnli. Jednak Andreas Steindl z Zermatt 
pobił w 2018 r. swój własny rekord: startował 
na Kirchplatz w Zermatt, wbiegł na szczyt 
i wrócił do wioski w czasie 3 godz., 59 min 
i 52 sek. Mówił, że oprócz ogromnego wysiłku 
była potrzebna przede wszystkim niesamowi-
ta koncentracja. 

 Riffelsee 

http://www.matterhornparadise.ch
http://www.gornergratbahn.ch
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 ZERMATT PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:  
Zermatt Tourismus, Bahnhofplatz 5,  
www.zermatt.ch. 

Zermatt jest wioską bez samo-
chodów. Auto możesz zostawić 
w krytym parkingu na 2100 
miejsc w Täsch (Matterhorn 
Terminal, także sklepy i skrytki 
bagażowe, parking do 2 godz. 
4,50 CHF, do 4 godz. 8 CHF,  
do 6 godz. 11 CHF, do 8 godz.  
14 CHF, cały dzień 16 CHF). 
Z dworca co 20 min odjeżdżają 
pociągi do Zermatt (12 min, codz. 
6-22, 8,20 CHF, powrotny  
16,40 CHF). Na miejscu zwróć 
uwagę na pierwszy z lewej napis 
na dworcowej ścianie: „Witamy”. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Hotel Testa Grigia: Bahnhofstras-
se 21, Zermatt, +41 279667900, 
www.testa-grigia.com. Dobry 
hotel w samym centrum Zermatt, 
z ładnym widokiem na góry.  
Duże pokoje w ciepłej atmosfe-
rze, dobry serwis, od 185 CHF/ 
2 os. ze śniadaniem. 

Hotel Bahnhof: Bahnhofplatz 54,  
Zermatt, +41 279672406,  
www.hotelbahnhofzermatt.com. 
Idealnie położony, naprzeciwko 
dworca. Całkiem przyjemne, pro-
ste pokoje w drewnianym stylu, 
większość nawet z widokiem na 
Matterhorn. Ze wspólną łazienką 
już od 110 CHF/2 os., również sale 
wieloosobowe. Rezerwacja możli-
wa też przez www.booking.com. 

Jugendherberge Zermatt  
„Winkelmatten”: Staldenweg 5, 
Zermatt, +41 279672320,  
www.youthhostel.ch/zermatt. 
Schronisko młodzieżowe w ład-
nym budynku, z widokiem na 
Matterhorn. 14 pokoi 2-os., pokój 

ze wspólną łazienką ok. 120 CHF/ 
2 os., z własną łazienką od  
135 CHF/2 os., w sali wieloosobo-
wej od 45 CHF/os. 

 ...III AKCJA! 

Zermatt Unplugged – lipiec, spo-
tkanie znanych, słynnych i dobrze 
zapowiadających się muzyków 
w klubach i na dużych scenach, 
www.zermatt-unplugged.ch. 

Aletsch Halbmarathon  
– czerwiec, Bettmeralp, półma-
raton z widokiem na lodowiec 
Aletsch i różnicą wysokości 
przekraczającą 1000 m,  
www.aletsch-halbmarathon.ch. 

Gornergrat-Zermatt Marathon  
– lipiec, maraton górski z St. Niklaus 
na Riffelberg i 1900 m różnicy 
wysokości do przebiegnięcia, 
www.zermattmarathon.ch. 

Walki krów, wyjścia i powroty 
krów i owiec z alpejskich łąk, 
dzielenie sera, święta wina i rac-
lette, zapasy alpejskie, barwne 
procesje Bożego Ciała i wiele 
innych – tradycja w Wallis jest 
częścią codzienności. Szczegó-
łowe miejsca i daty w biurach 
informacji turystycznej. 

http://www.zermatt.ch
http://www.testa-grigia.com
http://www.hotelbahnhofzermatt.com
http://Booking.com
http://www.youthhostel.ch/zermatt
http://www.zermatt-unplugged.ch
http://www.aletsch-halbmarathon.ch
http://www.zermattmarathon.ch
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WITAJ W LETNIM RAJU MATTERHORN!

P O Z N A J  B L I Ż E J

Szukasz idealnego ujęcia Matterhornu? Chcesz spędzić aktywnie czas 
w górskim raju? Letnia wycieczka do Zermatt ci to zapewni. 

Widok na Matterhorn odbija-

jący się w wodach jeziora Stel-

lisee zdobi większość pocztó-

wek, ale co się dziwić, skoro 

nie można mu się oprzeć. 

Jeśli chcesz zrobić tak piękne 

zdjęcie, musisz wyruszyć 

wcześnie rano popularnym 

Szlakiem 5 Jezior, dostępnym 

także dla rodzin z dziećmi. 

To jednak niejedyna opcja na 

trekking, bo w Zermatt znaj-

dziesz mnóstwo różnorodnych 

tras turystycznych. Ułożone 

tematycznie (np. na lodowiec 

Matterhorn albo szlak śwista-

ków) pozwalają lepiej poznać 

dziką przyrodę. 

Jeśli lubisz jazdę na rowerze, 

w Zermatt będziesz się czuł 

jak w domu. Na Sunnegga jest 

nowy Flow Trail. Ma 9 km 

długości i oferuje atrakcje za-

równo dla początkujących, jak 

i dla zaawansowanych. Jeśli 

zaliczasz się do tych drugich, 

przygotuj się na ostrą jazdę 

także na trasach w okolicach 

Schwarzsee. 

Funventure, znajdujący się 

pomiędzy Blauherd a Sunneg-

ga, również oferuje mnóstwo 

zabawy. Możesz na przykład 

zafundować sobie zjazd na 

trójkołowych górskich wozach 

(zatrzymawszy się w Sun-

negga, koniecznie odwiedź 

jezioro Leisee). Dla dzieci 

przygotowano plac zabaw,  

dla głodnych miejsce na gril-

la, a jeśli potrzebujesz ochło-

dy, po prosu wykąp się w je-

ziorze. Do Zermatt zjedziesz 

przez piękne alpejskie lasy na 

rowerach typu kickbike. 

Jeśli zostaniesz w Zermatt 

kilka dni dłużej, nie możesz 

ominąć wizyty w Matterhorn 

Glacier Paradise. Matterhorn 

Express zabierze cię wygodnie 

do najwyższej stacji górskiej 

w Europie, aż na wysokość 
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3883 m n.p.m. Podczas wy-

cieczki w kabinach Crystal 

Ride przez szklaną podłogę 

możesz podziwiać lodowiec. 

Na szczycie czeka na ciebie 

platforma widokowa z za-

pierającymi dech w piersiach 

widokami, Pałac Lodowcowy 

z czarującymi rzeźbami 

lodowymi oraz Restaurant & 

Peakshop Matterhorn, gdzie 

możesz się posilić oraz kupić 

pamiątki. 

A może tęsknisz za zimą 

i jazdą na nartach? Mamy 

dla ciebie rozwiązanie! 

W okolicach Matterhornu 

możesz szusować cały rok. 

Wjedź gondolą na lodowiec 

Theodul i skorzystaj z 21 km 

doskonale przygotowanych 

tras. Teren narciarski na lo-

dowcu i snowpark zachwy-

cają zimowymi warunkami 

nawet w szczycie lata. 



90

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 E
 –

 Z
E

R
M

A
T

T
 –

 G
E

N
E

W
A



91

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 E
 –

 Z
E

R
M

A
T

T
 –

 G
E

N
E

W
A

LUGANO

 Panorama Genewy 
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BAZYLEA

LUCERNA

ZURYCH

BERNO

LOZANNA

GENEWA

Chiasso

St. George

W tej części Grand Tour of Switzerland powraca z Zermatt do szerokiej Doliny Rodanu,  
skąd w prawo i w lewo odchodzą drogi prosto do świata czterotysięczników i lodowców,  

i do Jeziora Genewskiego na jej końcu. Jakby widoków było mało, dochodzą niepowtarzalne 
miasta i miasteczka oraz winnice Lavaux z listy UNESCO. Na końcu czeka Genewa,  

najbardziej kosmopolityczne miasto kraju.

Odcinek E
Od czterotysięczników do ogromnego jeziora

Zermatt – Sion – Riwiera – Montreux – Lozanna – Genewa

 ok. 240 KM  ok. 5 godz. 

 Okolice Leukerbad 
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LEUKERBAD  
WELLNESSOWE NAJ

Z Leuk (731 m n.p.m.) po 14 km w bok dotrzesz 
do Leukerbad (1402 m n.p.m., 1,4 tys. mieszk.). 
Tutejsze źródła wykorzystywali już starożytni 
Rzymianie. Dziś w tym największym kąpielisku 
termalnym w Alpach na powierzchnię codziennie 
wypływa 3,9 mln l wody. Oprócz basenów hote-
lowych wymoczysz się też w basenach publicz-
nych: Leukerbad Therme (www.leukerbad.ch/
therme, 2 godz. 18 CHF, 3 godz. 26 CHF), Walliser 
Alpentherme (www.leukerbad.ch/alpentherme, 
3 godz. 33 CHF, z saunami 45 CHF) i Therme 51°, 
czyli dawnym „Volksheilbad” po modernizacji 
(www.therme51.ch). Przed Sierre w Dolinie Ro-
danu przejedziesz przez chroniony jodłowy las 
Pfynwald i... bonjour – odtąd jesteś już w części 
francuskojęzycznej. 

GRIMENTZ I ZINAL  
GDZIE CZARNE GRA Z CZERWONYM

Z Sierre (niem. Siders) wyskocz na południe do 
doliny Val d’Anniviers. Najpierw zajrzyj do Gri-
mentz (fr. Griments). Ta tradycyjna walijska wio-
ska, z idyllicznym centrum z drewnianymi domami 
i spichlerzami na nogach, jest oficjalnie dwujęzycz-
na, ale na co dzień dominuje tu francuski. 

To też „wioska czerwonych pelargonii” 
– donice na parapetach kontrastują z czar-
nymi ścianami domów.

Nad doliną, już po drugiej stronie, przykleiła się 
wioska Saint-Luc ze Szlakiem Planetarnym. Droga 
asfaltowa kończy się w Zinal, gdzie oprócz malow-
niczych domów i szlaków wędrownych zobaczysz 
nowoczesne (z 2020 r.) gondolki na szczyt Sore-
bois (dostępny zresztą także gondolą z Grimentz). 

 b www.valdanniviers.ch

http://www.leukerbad.ch/therme
http://www.leukerbad.ch/therme
http://www.leukerbad.ch/alpentherme
http://www.therme51.ch
http://www.valdanniviers.ch
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VAL D’HÉRÉMENCE 
 DUŻA BALIA ELEKTRYZUJE

Na początku doliny Val d’Hérémence przejedziesz 
pod charakterystycznymi skałami Pyramide 
d’Euseigne. Potężna Barrage de la Grande Dixen-
ce to najwyższa grawitacyjna zapora wodna  
na świecie: ma wysokość 285 m i waży 15 mln 
ton, czyli więcej niż piramida Cheopsa. Zbiera 
wodę z 35 lodowców i można ją zwiedzać  
(www.grande-dixence.ch, 10 CHF). Na koronę 
zapory wejdziesz na własnych nogach lub wje-
dziesz kolejką-gondolą (Telepherique). Potem 
zostaje już tylko podziwiać widoki, wybrać się na 
wędrówkę lub przelecieć tyrolką (www.theytaz-
-excursions.ch, zakładka „Telepherique”, wejście 
ok. 45 min, gondola 7 CHF, powrotny 10 CHF). 

SION 
NA GÓRZE ZAMKI, W PODZIEMIU JEZIORO

W wiosce Saint-Léonard przed Sion kryje się 
największe podziemne jezioro w Europie – Lac 
Souterrain. W grocie panuje stała temperatura  
15 stopni (Rue de Lac 21, www.lac-souterrain.
com, półgodzinne wycieczki z przewodnikiem  
co 20-40 min, 12 CHF). 

Nad stolicą kantonu Wallis (fr. Valais), Sion (niem. 
Sitten, 500 m n.p.m., 34 tys. mieszk.), wśród 
winnic dominują dwa zamki: Valère ze skromnym 
kościołem Notre Dame z XII-XIII w. i najstarszymi 
na świecie grającymi organami z 1390 r. oraz 
Tourbillon z widowiskowymi ruinami. 

MIĘDZY SION A MARTIGNY 
WINA I DOLINY

Z Ardon do Saillon, przez Chamoson i Leytron, 
prowadzi szczególnie malowniczy 8-kilometrowy 
odcinek wśród winnic. Nad Saillon, uznanym za 
najpiękniejszą wioskę w Romandii (części francu-

skojęzycznej), wznosi się średniowieczna wieża 
Bayart. Winnice na każdym kroku kuszą degu-
stacjami. Wino możesz też, oczywiście, kupić. 
Najmniejsza winnica (1,616 mkw.) symbolicznie 
należy do Dalajlamy. Co roku pochodzą z niej  
3 butelki wina sprzedawanego na aukcji. 

http://www.grande-dixence.ch
http://www.theytaz-excursions.ch
http://www.theytaz-excursions.ch
http://www.lac-souterrain.com
http://www.lac-souterrain.com
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Wysoko położonym celem w bok od trasy 
Grand Tour jest szczyt Mont Fort (3329 m 
n.p.m.). Z Verbier (1490 m n.p.m., 3,3 tys. 
mieszk.) lub Haute-Nendaz, które należą  
do terenu narciarskiego 4 Vallèes, wjeż-
dżają kolejki linowe. Na górze nie będziesz 
mógł napatrzeć się na prawdziwą paradę 
szczytów, z Mont Blanc i Matterhornem  
na czele (www.verbier.ch, www.nendaz.ch). 

MARTIGNY 
GRUSZKI W BUTELCE

W miejscu, gdzie Rodan ostro skręca,  
rozłożyło się Martigny (471 m n.p.m.,  
20 tys. mieszk.), z ruinami zamku z XIII w.  
z okrągłą wieżą Tour de la Bâtiaz oraz 
historycznym centrum z Place Centrale ze 
szpalerami platanów. Spirytualne doświad-
czenie czeka w ponadstuletniej destylarni 
Moranda. 

Tutaj produkowane są owocowe 
wódki, na czele ze słynną  
Williamine z gruszkami w butelce. 

Na dziedzińcu zobaczysz poglądowe  
drzewko z butelkowymi konstrukcjami 
(Distillerie Morand, Rue de Plaisance 2, 
www.morand.ch). 

O wspaniałości rzymskich czasów świadczy 
amfiteatr na 5 tys. miejsc, gdzie na przeło-
mie września i października odbywają się 

Na talerzu: raclette, chleb i cholera

Serowe krążki raclette, produkowane tylko w Wal-
lis, mają średnicę 30 cm i ważą ok. 5 kg. Danie 
raclette to stopiony nad ogniem (rzadziej) lub w spe-
cjalnym piecyku ser z dodatkami. Miękką warstwę 
sera ściąga się szerokim nożem na talerz i serwuje 
z ziemniaczkiem w mundurku, marynowaną cebulką 
i korniszonem. To danie na długie jesienne i zimowe 
wieczory, ale tam, gdzie są turyści, serwowane 
jest przez cały rok. Raclette à discrétion („ile tylko 
wejdzie”) kosztuje ok. 28-30 CHF, jedna porcja 
ok. 8 CHF. 

Do suszonego mięsa z Wallis podaje się chleb wypie-
kany z mąki żytniej (co najmniej 90 proc.) i pszennej 
(maksymalnie 10 proc.). Wszystko jest lokalne: eko-
logiczne zboże, mąka mielona w młynach, piekarnie. 
Nieduże, okrągłe i twarde bochenki znajdziesz 
w wielu piekarniach. Cienkie kromki smakują także 
z miodem lub konfiturami. 

Pożywna jest też cholera z Goms: zapiekanka w cie-
ście z nadzieniem z ziemniaków, pora, jabłka i sera. 
Lokalne produkty: www.valais-terroir.ch. 

http://www.verbier.ch
http://www.nendaz.ch
http://www.morand.ch
http://www.valais-terroir.ch
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tak samo emocjonujące, jak bezkrwawe finały 
walk krów rasy Ehringer (Combat de reines). 
Dużą dawkę kultury otrzymasz w Fundacji Pierre 
Gianadda – są to rzymskie wykopaliska, rysunki 
Leonarda da Vinci czy stare samochody od 1897 
do 1939 r. (Fondation Pierre Gianadda, Rue du 
Forum 59, www.gianadda.ch, 16 CHF). Warto 
też zajrzeć do małego muzeum psów rasy ber-
nardyn pod nazwą Barryland, nawiązującego do 
słynnej Wielkiej Przełęczy św. Bernarda (Musée 
et Chiens du Saint-Bernard, Rue du Levant 34, 
www.fondation-barry.ch, VI-IX, codz. 10-18). 
W ofercie są też wędrówki z przewodnikiem  
i, oczywiście, z psiakami. 

WIELKA PRZEŁĘCZ  
ŚW. BERNARDA  

TAK, TA OD PSÓW

Już za czasów Rzymian przełęcz ta była jednym 
z najważniejszych przejść przez Alpy, co miał też 
wykorzystać Hannibal ze swoim stadem słoni. Na 
imponującej wysokości 2469 m n.p.m. od niemal 
1000 lat utrzymuje się schronisko zakonu Augu-

Walki krów – łeb w łeb

Bez obaw, to nie są krwawe walki byków. Czarne, 
potężne krowy rasy Hérens (Eringer) z Wallis z na-
tury walczą o przywództwo w stadzie. Od wiosny 
do końca lata w wielu miejscach rozgrywane są 
zawody (combat de reines): zwierzęta dzieli się na 
kilka kategorii i wypuszcza na arenę w grupach po 
12-20 sztuk. Nad przebiegiem rozgrywek czuwają 
tzw. rabatteure. Krowy zwierają się rogami, oczy-
wiście przy nieustannym dźwięku dzwonków. Ta, 
która odrzuci łeb i nie podejmie walki, przegrywa. 
Czasem zdarzają się otarcia rogów, ale raczej nic 
poza tym. Zwycięska krowa otrzymuje ozdobny 
dzwon, a właściciel – prestiż i świadomość, że jego 
zawodniczka warta jest kilkanaście tysięcy fran-
ków. Zawodom towarzyszą festyny i degustacje 
wina. Finały odbywają się w maju w Aproz, a ostat-
nia walka na koniec lata – w Martigny. 

http://www.gianadda.ch
http://www.fondation-barry.ch
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Stąd niedaleko do jaskiń Feengrotten. We-
wnątrz znajdziesz kilka niespodzianek, jak 
fontanna spełniająca życzenia. Po 63 zakrętach, 
na koniec czeka 50-metrowy wodospad  
(poł. III-poł. XI codz.). 

BEX  
SÓL DLA WTAJEMNICZONYCH

Kieruj się brązowym szyldem „Mines de Sel”, 
a w końcu dotrzesz do muzeum kopalni soli 
w Bex. Złoża odkryto pod koniec XVII w. i do 

stynów, uważane za ojczyznę psów bernardy-
nów. Najsłynniejszy z nich, Barry, miał uratować 
z lawin ponad 40 osób. Latem nadal rezydują 
tutaj psy i możesz wybrać się z nimi na spacer 
(ok. 50 km od Grand Tour, Grand-Saint-Bernard, 
nie mylić z przełęczą San Bernardino w Gryzonii, 
VI-IX, codz. 10-18). 

SAINT-MAURICE  
KLASZTORNE SKARBY

Opactwo w Saint-Maurice (nie mylić ze słynnym 
St. Moritz w Gryzonii) znane było od czasów 
antyku. W miejscu zwężenia doliny Rodanu 
antyczni Rzymianie urządzili posterunek celny 
i militarny, a męczeńską śmiercią zginął tu  
św. Maurycy, oficer Legii Tebańskiej (kapliczka  
za miasteczkiem). Klasztor Augustynów z 515 r.  
(nieprzerwanie zamieszkany) należy do najstar-
szych w Szwajcarii i na całym Zachodzie.  
Za grubymi murami bazyliki kryje się cenny  
skarbiec z dziełami złotniczej sztuki sakralnej 
(www.abbaye-stmaurice.ch, 15 CHF). 

http://www.abbaye-stmaurice.ch
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dziś wydobywa się ok. 10 tys. ton soli rocznie. 
Z 50-kilometrowych sztolni część jest dostępna 
dla turystów. W głąb kopalni zawiezie pociąg, 
a zwiedzanie w przyjemniej temperaturze  
18 stopni trwa ok. godziny (Mines de Sel de Bex,  
Rte des Mines de Sel 55, www.mines.ch, 24 CHF). 

AIGLE  
WINNY ZAMEK

W małym Aigle urocza jest mała starówka Quar-
tier du Bourg z wąskimi uliczkami, ale bez wąt-
pienia największą atrakcję stanowi zamek Châte-
au d’Aigle z XII w., majestatycznie wznoszący się 
ponad winnicami. Mieści się w nim oczywiście 
muzeum wina, gdzie zobaczysz narzędzia, prasy, 
korki, szkła, karafki i butelki. Zamek należał do 
rycerzy z Aigle, potem walczyła o niego Burgun-
dia i Republika Berneńska, a w 1804 r. przejęła 
go gmina Aigle. Więzienie, sąd, a nawet miesz-
kania dla biednych rodzin – zastosowanie zamku 
przez lata było wszechstronne (Château d’Aigle, 
www.chateauaigle.ch, 11 CHF).

Suonen – wędrowne kanały

Kanały suonen (fr. les bisses) powstawały 
od X-XI w. i służyły nawadnianiu pól na 
zboczach Doliny Rodanu. Miały od kilku-
set metrów do kilku kilometrów długości, 
choć najdłuższy, Bisse de Saxon, liczy  
32 km. Niektóre prowadzą wodę w drew-
nianych korytach przymocowanych do 
skał. Dzięki łagodnemu nachyleniu wiele 
z nich stało się idealnym celem na rodzin-
ne wędrówki. W całym Wallis wzdłuż 
suonen poprowadzone są szlaki wędrow-
ne – od krótkich i łatwych po trudne i moc-
no eksponowane, najwięcej w okolicach 
Nendaz (98 km) i Verbier, Crans Montana 
oraz Visp. Informacje z praktyczną wyszu-
kiwarką szlaków: www.suone.ch,  
www.les-bisses-du-valais.ch.

 

http://www.mines.ch
http://www.chateauaigle.ch
http://www.suone.ch
http://www.les-bisses-du-valais.ch
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 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:

Visp: Visp Tourismus, Balfrin-
strasse 3, www.vispinfo.ch. 

Sion: Office du Tourisme de Sion, 
Place de la Planta 2,  
www.siontourisme.ch. 

Martigny: Office de Tourisme, 
Avenue de la Gare 6,  
www.martigny.com. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Bildungshaus St. Jodern:  
Sankt Jodernstrasse 17, Visp,  
+41 279467474, www.stjodern.
ch. Kościelna placówka edukacyj-
na z kursami, a także prostymi 
pokojami gościnnymi z łazienką, 
większość z balkonem, także 
pokoje dla rodzin i udogodnienia 
dla niepełnosprawnych.  
Od 144 CHF/2 os. ze śniadaniem 
(bez śniadania 114 CHF). Parking 
bezpłatny. 

Hotel-Restaurant Bürchnerhof: 
Ronalpstrasse 86, Bürchen, +41 
279342434, www.buerchnerhof.ch.  
1500 m n.p.m., 19 rustykalnych, 
wygodnych pokoi z balkonem 
i tarasem (lub bez balkonu – ta-
niej). Ładne widoki, kryty basen 
(200 mkw.), sauna. Od 160 CHF/ 
2 os. z dobrym śniadaniem. Plus 
restauracja z lokalnymi potrawa-
mi oraz bar z napojami i drinkami. 

Boutique Hotel Beau-Séjour  
& Spa: Rue du Village 114,  
Champéry, +41 244795858, 
www.beausejour.ch. Ok. 20 km 
w bok od Aigle. Przyjazny hotel 
górski, piękne widoki, rodzinna 
atmosfera, przytulne pokoje, 
dobra restauracja. Od 180 CHF/ 
2 os. ze śniadaniem. 

W Dolinie Rodanu przy głównej 
drodze jest wiele moteli i pól 
kempingowych. 

 ...III AKCJA! 

Sion Festival – lato, festiwal 
muzyki klasycznej z najwyższej 
półki, www.sion-festival.ch. 

Festival des 5 Continents  
– Martigny, czerwiec, sympa-
tyczny festiwal, podczas którego 
przedstawiają się ludzie ze 
wszystkich kontynentów – mu-
zycznie, kulturalnie i kulinarnie, 
www.5continents.ch. 

http://www.vispinfo.ch
http://www.siontourisme.ch
http://www.martigny.com
http://www.stjodern.ch
http://www.stjodern.ch
http://www.buerchnerhof.ch
http://www.beausejour.ch
http://www.sion-festival.ch
http://www.5continents.ch
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

RIWIERA (MONTREUX/VEVEY/LAVAUX/LOZANNA) 

KRAINA TRZECH SŁOŃC
„Lem an”, czyli „Wielka woda”, jak mówili Celtowie. Francuska nazwa Jeziora Genewskiego to Lac 
Léman i nawet w języku polskim funkcjonuje Jezioro Lemańskie. Faktycznie, jest to zbiornik wodnych 
superlatyw: największe jezioro śródlądowe i najbardziej zasobne w wodę jezioro Europy Środkowej, 
z najłagodniejszym klimatem w całej Szwajcarii. 

1. Zamek Chillon  
– widokówkowa klasyka

Kamienna wysepka, strategicznie położona przy 
brzegu, użytkowana była już przez Rzymian.  
Zamek na wodzie (parking przed zamkiem) 
rozsławił Lord Byron w poemacie „Więzień Czyl-
lonu” o tragicznych losach uwięzionego w pod-
ziemiach reformatora François Bonivarda. Na 
dziedziniec prowadzi drewniany most, a potem 
odkryjesz zaskakująco wiele pomieszczeń – od 
lochów z wyrytym podpisem Byrona na jednym 
z filarów, przez mniej lub bardziej reprezentacyj-
ne sale, kaplicę, izbę tortur i latrynę po wieżę. 
(www.chillon.ch, 13,50 CHF, rodzina 35 CHF). 

Instagramowy widok na zamek masz z przystani 
– to jeden z najczęstszych motywów pocztówko-
wych w Szwajcarii. 

2. Montreux – dym na wodzie

Montreux (390 m n.p.m., 26 tys. mieszk.) punktu-
je śródziemnomorską atmosferą, z palmami przy 
promenadzie, kasynem i luksusowymi hotelami. 
Ale żeby nie było zbyt idealnie: obraz miasta 
nieco oszpeciły grzechy budowlane z lat 60. 
i 70. Przespaceruj się nad wodą i spotkaj z Fred-
diem Mercurym. Legendarny wokalista Queen 

 W Lavaux winnice schodzą wprost do Jeziora Genewskiego  

 Zamek Chillon 

http://www.chillon.ch
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stawicieli innych kierunków muzycznych, ale 
jazz w tym lipcowym wydarzeniu zdecydowanie 
dominuje (www.montreuxjazz.com). Co ciekawe, 
do Montreux prowadzi także historia powstania 
utworu Deep Purple „Smoke on the water”, opo-
wiadającego o pożarze kasyna w grudniu 1971 r. 
Muzycy widzieli to na żywo, jako goście na kon-
cercie Franka Zappy. 

3. Rochers de Naye – dzień świstaka

Warto poświęcić nieco czasu na górę Rochers 
de Naye (2042 m n.p.m.), na którą co godzinę 
z dworca w Montreux wjedziesz kolejką zębatą 
(Montreux-Rochers de Naye, www.mob.ch, 55 min,  
35 CHF). Ze szczytu rozciąga się niesamowita 
perspektywa na Jezioro Genewskie, Jurę i Alpy. 

osiadł przed śmiercią właśnie w Montreux. 
Ostatni album grupy, „Made in Heaven” (wydany 
pośmiertnie), powstał w założonym przez chło-
paków Queen Studio Experience (www.mercu-
ryphoenixtrust.com/studioexperience, wstęp 
bezpłatny) w budynku kasyna.

 Dziś to muzeum zespołu, z całą masą arte-
faktów, obowiązkowe nie tylko dla fanów. 

Na okładce albumu Mercury, z prawą ręką w gó-
rze, patrzy na jezioro. Dokładnie taką samą pozę 
ma jego pomnik z 1996 r., przed którym zawsze 
leżą kwiaty. Mercury polubił Jezioro Genewskie, 
gdy w 1978 r. odwiedził Montreux Jazz Festival. 
Organizowany od 1967 r. festiwal pozyskał 
gigantów jazzu (Miles Davis, Keith Jarrett, Nina 
Simone, Jan Garbarek, Ella Fitzgerald i wielu, 
wielu innych). Zaprasza też wybitnych przed-

 Zamek Chillon  Pomnik Freddiego Mercury'ego w Montreux 

http://www.montreuxjazz.com
http://www.mob.ch
http://www.mercuryphoenixtrust.com/studioexperience
http://www.mercuryphoenixtrust.com/studioexperience
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Można też odwiedzić tu ogród alpejski La Ram-
bertia i zobaczyć świstaki w zagrodach. Nieco 
już przykurzony hotel oprócz „zwykłych” pokoi 
oferuje także noclegi w siedmiu mongolskich 
jurtach. 

4. Vevey – gniazdo kreatywnych 
geniuszy

Miasteczko Vevey (383 m n.p.m., 20 tys. mieszk.) ra-
zem z Montreux tworzy Riwierę. Zamieszkało tutaj 
wielu prominentów. Wśród nich był Charlie Chaplin, 
który w 1977 r. zmarł w Vevey w wieku 88 lat. Dziś 
figura Chaplina spogląda na jezioro w typowej pozie 
trampa – z melonikiem, laseczką, szerokimi spodnia-
mi i zbyt dużymi butami. W okolicy mieszkali też 
niezapomniana Audrey Hepburn, ikona mody Coco 
Chanel, rosyjski pisarz Vladimir Nabokov i jego 
brytyjski kolega po fachu Graham Greene. W hotelu 
Du Lac w 1916 r. zmarł Henryk Sienkiewicz (w hote-
lowym ogrodzie stoi jego pomnik). 

Swoją siedzibę – wygięty budynek przy głównej 
drodze – ma tutaj również koncern Nestlé. Firmę 
założył w 1866 r. Henri (właściwie Heinrich) 
Nestlé, aptekarz niemieckiego pochodzenia. 
Rok później wymyślił rozpuszczalny proszek, 
który zastępował niemowlętom mleko. Była to 
podstawa późniejszego czekoladowego sukcesu. 
W Alimentarium nad jeziorem koncern dzieli się 
wiedzą o odżywianiu i niemal wszystkim, co się 
z tym wiąże, jak gotowanie, jedzenie, trawienie 
(Rue du Léman 1, www.alimentarium.ch, 13 CHF). 
10-lecie tego miejsca uczcił widelec-olbrzym 
wbity niedaleko brzegu jeziora. 

5. Lavaux – bardzo smaczne wino

Winne tarasy Lavaux, między Vevey a Lozanną, 
od 2007 r. wpisane na listę UNESCO, to jeden 
z najbardziej niesamowitych krajobrazów 
w Szwajcarii, do tego stworzony przez człowieka. 
Początek uprawom dali cystersi ponad 800 lat 

 Rochers de Naye  Chexbres w Lavaux 

http://www.alimentarium.ch


103

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 E
 –

 Z
E

R
M

A
T

T
 –

 G
E

N
E

W
A

LUGANO

temu. Niemal wszystkie prace przy zbiorach 
wykonywane są ręcznie. Mówi się, że winnice 
dopieszczają trzy słońca: opuszczające promienie 
z góry, oddające ciepło z murków oporowych 
oraz odbijające się od olbrzymiej tafli jeziora. 
Produkowane są tu niemal wyłącznie wina białe, 
a najczęściej uprawianym szczepem jest  
Chasselas. 

W dalszą drogę poprowadzi Route de la Pe-
tite Corniche, ze spektakularnymi widokami 
na jezioro i Alpy Sabaudzkie, Waadtlandzkie 
i Walijskie. Do tego są jeszcze idylliczne wio-
seczki (Corseaux, St. Saphorin, Espesses, Riex 
i Chexbres), a pomiędzy nimi zameczki. Wśród 
nich kursuje „winny pociąg” – ten żelazny 
z Vevey do Chexbres i turystyczny na kołach 
(Lavaux Express, www.lavauxexpress.ch, 16 CHF, 
kursy z degustacją wina 25 CHF). Lokalne wina 
w jednym miejscu znajdziesz w Lavaux Vinorama 
– piwnicy w skałach przy drodze nr 9, niedaleko 
St. Saphorin. 

6. Lozanna-Ouchy – wspomnienia 
z pięcioma okręgami

Najprzyjemniej jest oczywiście nad jeziorem: 
molo, jachty, ławeczki, Parc du Bourget i pole 
campingowe De Vidy. Przeszklony budynek 
zajmuje siedziba Międzynarodowego Komitetu 
Olimpijskiego. Bliżej dolnej stacji metra Ouchy, 
łączącego różne części miasta położonego na 
trzech wzgórzach, jest też hotel w zameczku 
Château d’Ouchy, luksusowy hotel Beau-Rivage 
Palace, a za nim jedna z największych atrakcji  
Lozanny – Park Olimpijski z Muzeum Olim-
pijskim. Dróżka łagodnie wije się obok rzeźb 

 Chexbres w Lavaux  Muzeum Olimpijskie 

 Porta Italica Igora Mitoraja 

http://www.lavauxexpress.ch
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o tematyce sportowej, a polskim akcentem są 
dwa dzieła zmarłego w 2014 r. Igora Mitoraja: 
Cuirasse/Cuirass i Porta Italica. Na trzech pię-
trach zgromadzono ponad tysiąc przedmiotów 
z 2 tys. lat olimpijskiej historii – a wszystko jest 
nowoczesne, multimedialne i interaktywne (Quai 
d’Ouchy 1, www.olympic.org/museum, 20 CHF, 
dzieci 6-15 lat z rodzicem bezpłatnie). 

7. Lozanna – bohema pod katedrą

Z dworca głównego Gare, per pedes lub au pied, 
wespniesz się w kierunku starego miasta i kate-
dry. Atmosferę nowoczesnej Lozanny najlepiej 
chłonąć w dzielnicy Flon, gdzie pełno jest restau-
racji, kawiarni, galerii, biur i sklepów. W dzien-
nym i nocnym życiu dzielnicy możesz uczestni-
czyć, nawet siedząc na tronie, czyli w publicznej 
toalecie z przezroczystego, ciekłego kryształu 
(z Ouchy metrem nr 2, Lausanne-Flon – następna 
stacja za dworcem głównym). 

Na małej starówce z poplątanymi uliczkami 
w środy i soboty jest targ produktów lokalnych. 
Do potężnej katedry Notre Dame, budowanej 
w XII i XIII w., wiodą zadaszone, drewniane 
schodki. Dziś to najważniejszy zreformowany ko-
ściół w Lozannie. Oryginalne wyposażenie raczej 
nie przetrwało czasów reformacji, ale zachwycają 
nowoczesne elementy, jak organy z 2003 r. 
(największy instrument muzyczny w Szwajcarii) 
oraz wypełnione witrażami okna. I oczywiście 
wielka rozeta okienna przedstawiająca żywioły, 
pory roku, miesiące i znaki zodiaku. Na wieżę 
prowadzi ok. 200 stopni. 

Co wieczór między godz. 22 a 2 nocny 
strażnik (le guet) woła pełną godzinę. 
Poza tym musi przyprowadzać  
i odprowadzać turystów spragnionych 
panoramicznych widoków  
(Place de la Cathédrale). 

MAD Club w Lozannie 

http://www.olympic.org/museum
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 RIWIERA PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:

Lozanna: Lausanne Tourisme, 
hala główna dworca SBB, stacja 
metra Ouchy oraz przy katedrze, 
www.lausanne-tourisme.ch. 

Vevey: Grand-Place 29,  
www.montreuxriviera.com. 

Montreux: Montreux Riviera 
Tourisme, Place de l’Eurovision, 
www.montreuxriviera.com. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

B&B Corseaux Beach: Chemin du 
Petit-Centenaire 8, Corseaux,  
+41 219226087, rezerwacja 
adegli@sunrise.ch lub przez  
www.booking.com. Stylowe poko-
je w bogato wyposażonym domu 
prywatnym, powyżej Vevey  
(2 min samochodem, 15-20 min 
pieszo, częściowo droga stroma), 
widok na Jezioro Genewskie, go-
spodyni z osobowością i z kotami. 
Od 160 CHF/2 os. ze śniadaniem, 
parking prywatny w cenie. 

Le Coucou Hôtel-Restaurant  
Sàrl: Route des Monts 31,  
Caux, +41 219612591,  
www.coucoumontreux.com. 
Hotelik z górską tradycją, ale 
jednocześnie stylowo i „cool”, 
tylko 9 km od Montreux, wysoko 
nad Riwierą, z fantastycznym 
widokiem na Jezioro Genewskie, 
winnice i okolice – jak z samolotu. 
Są bar, tea room, taras widokowy, 
restauracja i oczywiście pokoje 
też (20-35 mkw., z widokiem 
panoramicznym na jezioro lub 
góry). Od 120 CHF/2 os. ze śnia-
daniem i wspólną łazienką. 

1820 Urban Lounge & Restau-
rant: Grand’Rue 58, Montreux, 
+41 219632710, www.1820re-

staurant.ch. Nowoczesny lokal 
w miejskim stylu. Wina, koktajle, 
ale także innowacyjne kompo-
zycje do jedzenia z dużym ak-
centem włoskim, np. Pizza 1820 
z cukinią i krewetkami. 

Bongusto Italiano: Avenue 
du Théâtre 7, Lozanna, +41 
213110555, www.bongustoita-
liano.com. Dobry kawałek Bella 
Italia w Lozannie: lasagne, pizze, 
sałatki, ale przede wszystkim 
tiramisu i gelato, a do tego wy-
śmienita włoska kawa. 

 ...III AKCJA! 

Montreux Jazz Festival  
– lipiec, Montreux, dwutygodnio-
wa impreza przede wszystkim 
z muzyką jazzową, ale także 
z innymi stylami muzycznymi 
i najsłynniejszymi artystami 
z całego świata (wystąpiła tu  

już cała masa legend),  
www.montreuxjazzfestival.com. 

Festival de la Cité Lausanne  
– lipiec, Lozanna, miejski festiwal 
z wydarzeniami teatralnymi i mu-
zycznymi, taniec, cyrk i sztuka 
uliczna, www.festivalcite.ch. 

Athletissima – sierpień, Lozanna, 
zawody lekkoatletyczne ze świa-
tową czołówką na stadionie La 
Pontaise, www.athletissima.ch. 

Lausanne Marathon – październik, 
Lozanna–Lavaux, maraton i inne 
dystanse, ok. 14 tys. uczestników, 
biegi także dla dzieci, www.lau-
sanne-marathon.com. 

Dni otwartych winnic – maj, 
czerwiec, wrzesień, październik, 
Lavaux, więcej w biurze informa-
cji w Vevey lub Montreux. 

http://www.saintpierre-geneve.ch
http://www.montreuxriviera.com
http://www.montreuxriviera.com
mailto:adegli%40sunrise.ch?subject=
http://www.booking.com
http://www.coucoumontreux.com
http://www.1820restaurant.ch
http://www.1820restaurant.ch
http://www.bongustoitaliano.com
http://www.bongustoitaliano.com
http://www.montreuxjazzfestival.com
http://www.festivalcite.ch
http://www.athletissima.ch
http://www.lausanne-marathon.com
http://www.lausanne-marathon.com
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

GENEWA 
GDZIE MIESZKA ŚWIAT

1. Spacer nad jeziorem  
– fontanna do nieba

Spotkanie z miastem rozpocznij przechadzką nad 
Jeziorem Genewskim. Nieważne, gdzie jesteś: 
wzrok przyciąga Jet d’Eau, najwyższa fontanna 
w Europie, z której woda wystrzeliwuje na wyso-
kość 140 m z prędkością 200 km/godz. W każdej 
sekundzie w powietrzu unosi się pół tony wody. 
Historia powstania fontanny jest banalna – miała 
regulować ciśnienie wody w miejskim wodociągu. 

Przy Quai du Mont-Blanc jeden za drugim ciągną 
się luksusowe hotele, za których dyskretnymi 
murami odbyło się już wiele spotkań ważnych 
i bogatych tego świata. W 1898 r. w Beau-Riva-
ge ostatnią noc spędziła cesarzowa Sisi, żona 
Franciszka Józefa – następnego dnia w drodze 
na statek ugodził ją sztyletem włoski anarchista. 
Kąpielisko Bains des Pâquis z molem i plażą 
pełne jest wypoczywających (3 CHF). Z koniusz-
ka jeziora wypływa rzeka Rodan, spiesząc ku 
Francji i Morzu Śródziemnemu. Most Pont du 
Mont-Blanc łączy jej oba brzegi, a w pobliżu 

urządzony jest Ogród Angielski ( Jardin Anglais) 
z kwiatowym zegarem z sekundnikiem. Tarcza 
mierzy 5 m średnicy, a tworzy ją ok. 6,5 tys. 
kwiatów, o każdej porze roku innych. Nieco dalej 
most dla pieszych Pont des Bergues prowadzi 
na wyspę Île Rousseau, nazwaną od urodzonego 
w Genewie pisarza Jeana-Jacques'a Rousseau. 
Małe promy – mouettes – łączą oba brzegi i mogą 
być alternatywą dla mostów. 

2. Stare miasto  
– dziedzictwo Jana Kalwina

Katedra św. Piotra (Cathedrale Saint-Pierre, Place 
du Bourg-de-Four 24, www.saintpierre-geneve.ch)  
z romańskimi i gotyckimi elementami odegrała 
ważną rolę podczas reformacji. Jan Kalwin, uro-
dzony we Francji, przypadkowo trafił do Genewy 
i nieco tu zamieszał: dzięki niemu miasto nazy-
wano „protestanckim Rzymem”. Zmarł w 1564 r.,  
także w Genewie. Używany przez Kalwina ozdob-
ny trójkątny drewniany tron stoi przy ambonie 

Drugie miasto w Szwajcarii (375 m n.p.m.,  
202 tys. mieszk.) jest znane na całym świecie 
jako siedziba banków i instytucji finansowych 
oraz powszechnie kojarzone z zegarkami, mię-
dzynarodowymi konferencjami, Organizacją 
Narodów Zjednoczonych, luksusowymi hotelami 
i Czerwonym Krzyżem. Jest tu też coś dla tury-
stów: malownicze położenie na końcu Jeziora 
Genewskiego, gdzie dolina rzeki Rodan rozdziela 
Alpy Sabaudzkie i Jurę. 

 Port w Genewie 

http://www.site-archeologique.ch
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Czterech Reformatorów. Ponad 5-metrowy Jan 
Kalwin stoi w towarzystwie Guillaume’a Farela, 
Théodore’a de Bèze i Johna Knoxa. Na długim 
murze za ich plecami wykute są mniejsze posągi. 

3. Tik-tak  
– jak w szwajcarskim zegarku

Rolex i Patek Philippe to tylko dwie najsłynniej-
sze z marek. Ta ostatnia (z polskim akcentem 
założycielskim) urządziła muzeum, gdzie prezen-
towane są czasomierze – od zegarów stojących 
do naręcznych z kilku stuleci. Dowiesz się tu 
też, jak funkcjonuje prawdopodobnie najbardziej 
skomplikowany zegarek na świecie (Museum  
Patek Philippe, Rue des Vieux-Grenadiers 7, 
www.patekmuseum.com, 10 CHF). 

4. Rejsy  
– romantycznie po wodzie

Wyrusz koniecznie w rejs po Jeziorze Genew-
skim – czy to nowoczesnym statkiem, czy też 
nostalgicznym bocznokołowcem z belle époque. 
Możesz nawet dopłynąć na drugi koniec jeziora 

– w miejscu, gdzie zwykł siadać. Wąskie, kręte 
schodki prowadzą na obie wieże, połączone 
mniej więcej w połowie wysokości (5 CHF).  
Przy łaskawej pogodzie zobaczysz stąd  
Mont Blanc. 

Przy katedrze odkryto pozostałości dawnej ba-
zyliki, łącznie z mozaikami i innymi budynkami 
nawet z IV w. Możesz obejrzeć romańską kryptę, 
grobowce i cele dla mnichów, a dodatkowo ma-
kietę Genewy z VI w. (Cour Saint-Pierre 6,  
www.site-archeologique.ch, 8 CHF). 

W 1909 r., na 400-lecie urodzin Jana Kalwina, 
w Parc des Bastions powstał Monument Interna-
tional de la Réformation, zwany też Pomnikiem 

 Panorama miasta od strony jeziora 

 Kwietny zegar nad jeziorem 

http://www.patekmuseum.com
http://www.site-archeologique.ch
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i wrócić pociągiem. W drugą stronę wybierz się 
statkiem po ładnym odcinku Rodanu do Verbois 
(www.cgn.ch). 

5. ONZ, CERN  
– Genewa dla światowców

Najważniejsze międzynarodowe organizacje 
mają genewski adres: Europejska Organizacja 
Badań Jądrowych (CERN), Światowa Organizacja 
Zdrowia (WHO), Światowa Organizacja Handlu 
(WTO) i wiele organów Organizacji Narodów Zjed-
noczonych (ONZ), a wśród nich Biuro Wysokiego 
Komisarza NZ ds. Uchodźców (UNHCR). Euro-
pejska siedziba ONZ jest także w Genewie. Do 
głównego budynku prowadzi Allée des Nations 
z flagami wszystkich krajów członkowskich 
i olbrzymim krzesłem z ułamaną nogą. Budynki 
ONZ zajmują 46-hektarowy Ariana Park, który 
miasto udostępniło Narodom Zjednoczonym tak 
długo, jak będzie istnieć ONZ. Palais des Nations 
zwiedzisz jedynie w ramach zorganizowanego 
oprowadzania (Palais des Nations, Avenue  
de la Paix 14, wejście przez bramę Pregny,  
www.ungeneva.org, 15 CHF). 

6. Czerwony Krzyż  
– pierwszy pokojowy Nobel

Koniecznie należy wymienić jeszcze Czerwony 
Krzyż, powołany do życia w 1828 r. przez uro-
dzonego w Genewie kupca Henry’ego Dunanta. 
Razem z Frédérikiem Passy otrzymał on w 1901 r.  
pierwszą pokojową Nagrodę Nobla. Do dziś 
stosowana „konwencja genewska” swoje istnie-
nie zawdzięcza właśnie Dunantowi. Muzeum 
Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca 
informuje o misji tej wyjątkowej organizacji. 
Wymowne są kartoteki poszukiwanych po wojnie 
osób (Musée international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge, Avenue de la Paix 17,  
+41 227489511, www.redcrossmuseum.ch,  
IV-X codz. 10-18, XI-III 10-17, 15 CHF, młodzież 
12-22 lat 7 CHF, dzieci do 11 lat bezpłatnie). 

7. Carouge 
 – kącik dla wtajemniczonych

Carouge pod Genewą (tak, to nie jest dzielnica 
miasta) od dwóch wieków nie jest już królewskim 
miastem Sabaudczyków konkurującym z Gene-
wą. W centrum zachowała się śródziemnomorska 
architektura z wąskimi uliczkami z warsztatami 
rzemieślników i kafejkami. To spokojne miejsce 
na odpoczynek od zwiedzania dużej Genewy. 

 Europejska siedziba ONZ 

 Muzeum Czerwonego Krzyża 

http://www.cgn.ch
http://www.ungeneva.org
http://www.redcrossmuseum.ch
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 GENEWA PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna: Visit 
Geneva, Rue du Mont-Blanc 18, 
www.geneve.com. 

Rowery: Dwa sklepy w Genewie 
pod szyldem Genèveroule, otwar-
te 7 dni w tygodniu w godz. 8-19: 
Montbrillant, Place de Montbril-
lant 17, oraz Meyrinroule,  
av. Vaudagne 1. Wypożyczalnia  
(duży wybór rowerów, także 
przyczepy itd.) oraz serwis rowe-
rowy, www.geneveroule.ch. 

Bilety dla turystów: Bilet Geneva 
City Pass jest dostępny na 24  
(26 CHF), 48 (37 CHF) lub 72  
(45 CHF) godziny i obejmuje bez-
płatny wstęp do wielu muzeów, 
przejazdy komunikacją miejską 
oraz liczne zniżki na wycieczki, 
oprowadzanie po mieście, wypo-
życzanie łódek itp. Bilet zakupisz 
w biurze informacji turystycznej 
(Rue du Mont-Blanc 18), w róż-
nych hotelach oraz przez inter-
net: www.geneve.com. 

Geneva Free Public Transport 
Card: Dla nocujących w hotelach, 
na kempingach czy w schroni-
skach – umożliwia bezpłatne ko-
rzystanie z transportu miejskiego 
łącznie z taksówkami wodnymi 
mouettes. 

Przy przylocie do Genewy w hali 
odbioru bagażu w automacie 
biletowym pobierz bezpłatny 
bilet ważny 80 min, aby dojechać 
do hotelu. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Genève Résidence Nations: Rue 
Henri-Veyrassat 3, Saint-Gervais/
des Grottes, Genewa. Duży apar-
tament (42 mkw.) z balkonem 
i w pełni wyposażoną kuchnią. 
Bardzo pomocny i miły gospo-
darz. Od 170 CHF/2 os. ( jest też 

jednorazowa opłata 30 CHF, więc 
lepiej na 2 lub więcej noclegów), 
Wi-Fi i parking w cenie, rezerwa-
cja przez Booking.com. 

citizenM Geneva: Rue de la Rô-
tisserie 31-33, +41 225017514, 
www.citizenm.com/hotels/
europe/geneva/geneva-hotel. 
Przyjemny i nowoczesny, w sa-
mym centrum Genewy, w histo-
rycznym budynku. Małe pokoje, 
ale ze wszystkim, czego trzeba. 
I fajna zabawa: sterowanie za 
pomocą iPada LED-ami różnego 
koloru, zasłonami czy telewizo-
rem. Od ok. 150 CHF/2 os. 

Glacier ArtyGlaces: Rue du 
Velodrome 4, Genewa, +41 
223210076, www.artyglaces.ch.  
Świetna lodziarnia (podobno 
najlepsza w mieście), ok. 1 km na 
zachód od starówki, blisko ujścia 
rzeki Arve do Rodanu. Niecieka-
wa ulica, ale za to rodzinna firma 
i przystępne ceny. 

Parfums de Beyrouth:  
Rue de Berne 18, Genewa, +41 
227316658, https://parfums-de-
-beyrouth.business.site. Mała 
libańska restauracja (kilka stoli-
ków, największa szansa na miej-
sce przed godz. 19 lub na wynos), 
smaczne falafele i szawarmy 
oraz mieszane talerze libańskie. 

Kilka kroków za luksusowymi 
hotelami. 

 ...III AKCJA! 

Geneva Marathon – maj, trasa 
biegu wytyczona w sercu miasta, 
www.harmonygenevemarathon.
com. 

Bol d’Or Mirabaud  
– czerwiec, jedne z największych 
regat żeglarskich w Europie, 
www.boldormirabaud.com. 

Fête de la musique – czerwiec, 
ponad 500 bezpłatnych koncer-
tów oraz innych wydarzeń  
w różnych miejscach miasta, 
www.ville-ge.ch/culture/fm. 

Fètes de Genève  
– pierwsza poł. sierpnia, dwuty-
godniowe święto miasta zakoń-
czone pokazem sztucznych ogni, 
www.fetesdegeneve.ch. 

Escalade – 10-12 grudnia, na 
pamiątkę sprytnej gospodyni, 
Mère Royaume, która tego dnia 
w 1602 r. wylała garnek z gorącą 
zupą na głowy wspinających się 
po murach Sabaudczyków. Dziś 
też tłucze się garnki – czekola-
dowe z marcepanowymi warzy-
wami (Marmite de l’Escalade), 
www.1602.ch. 

http://www.geneve.com
http://www.geneveroule.ch
http://www.geneve.com
http://Booking.com
http://www.citizenm.com/hotels/europe/geneva/geneva-hotel
http://www.citizenm.com/hotels/europe/geneva/geneva-hotel
http://www.artyglaces.ch
http://https://parfums-de-beyrouth.business.site
http://https://parfums-de-beyrouth.business.site
http://www.harmonygenevemarathon.com
http://www.harmonygenevemarathon.com
http://www.boldormirabaud.com
http://www.ville-ge.ch/culture/fm
http://www.fetesdegeneve.ch
http://www.1602.ch
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BlaBliBlu.pl 
 Joanna Lampka 

Szwajcaria po francusku,  
czyli romandzkie Bla-Bli-Blu
Moje królestwo to Romandia – w końcu miesz-
kam w miasteczku Morges na szlaku Grand 
Tour of Switzerland. To tutaj znajdują się moje 
najukochańsze miejsca na trasie – pośród 
pnących się stromo winnic, tajemniczych 
zakątków Jury i dramatycznych alpejskich 
szczytów. 

Morges
Moje miasteczko słynie z Festiwalu Tulipanów, 
który odbywa się w kwietniu. Jeśli przegapimy 
święto kwiatów, mamy jeszcze milion innych 
powodów, żeby odwiedzić Morges – jednym 
z nich jest malownicza promenada na brzegu 
Jeziora Genewskiego, z zamkiem, który mieści 
Muzeum Paderewskiego. 

Montreux – zamek Chillon
Szwajcarska Riwiera jest wyjątkowo piękna 
i bogata w atrakcje. Uwielbiam spacerować ze 
słynnego Montreux, brzegiem Jeziora Genew-
skiego, aż do wznoszącego się na skale zamku 
Chillon. Zwykle potem wskakuję na statek! 
Bilety – niewiele droższe niż kolejowe – można 
kupić już na pokładzie. 

Romainmôtier
Romainmôtier to perełka Parku Natury Jury 
Waadtlandzkiej. Zwykle siadam w klimatycz-
nym bistro w domu opata, na dziedzińcu opac-
twa kluniackiego z X w., ze szklanką domowe-
go soku jabłkowego, a potem wybieram się 

na wędrówkę jednym z licznych szlaków. Mój 
ulubiony „Szlak Fontann” biegnie wąwozem 
rzeki Nozon w pobliżu wodospadów Dard. 

Saint-Ursanne
Saint-Ursanne przypomina mi szwajcarski 
Kazimierz Dolny, wzbogacony o atrakcje dla 
aktywnych. Średniowieczna wioska artystów 
leży niedaleko krystalicznie czystej, zielonej 
rzeki Doubs, po której można pływać kajakiem 
lub pontonem. 

Saint-Maurice
Brama prowadząca z kantonu Vaud do alpej-
skiego kantonu Wallis/Valais. Saint-Maurice 
dla wielu osób stanowi po prostu interesujący 
punkt na autostradzie. Nieliczni, którzy przy-
stają, odkrywają ze zdziwieniem, jak wiele 
ma do zaoferowania ta alpejska wioska. Grota 
wróżek, forty, opactwo św. Maurycego z VI w., 
zamek czy chociażby samo położenie w ma-
lowniczej alpejskiej dolinie na brzegu błękitne-
go Rodanu. 

Grimentz
Gdy myślę „Grimentz”, widzę wąskie uliczki, 
którymi można przemykać się pomiędzy 
domami z poczerniałego od słońca drewna 
z czerwonymi pelargoniami w oknach. Grimen-
tz znajduje się w sercu Val d’Anniviers – jednej 
z najpiękniejszych, choć dość mało popular-
nych, alpejskich dolin. 

http://BlaBliBlu.pl
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Genewa
To nie tylko urocze stare miasto  
z katedrą św. Piotra i słynną fontan-
ną Jet d’Eau na Jeziorze Genewskim. 
To też cuda natury. Moim ulubionym 
miejscem w Genewie jest La Jonc-
tion – punkt, w którym spotykają się 
dwie rzeki: Arve i Rodan. Arve jest 
jasnobrązowy, Rodan – szmaragdo-
wy. Ze względu na różnicę tempe-
ratur wody rzek początkowo się ze 
sobą nie łączą, ale wolno mieszają, 
tworząc interesującą mozaikę. 
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Creux du Van 
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Chiasso

St. George

Tym razem Grand Tour of Switzerland prowadzi pośród gór, przy granicy między Francją a Szwajcarią, 
obok idealnego na emocjonujące wędrówki wąwozu Creux du Van, aż do jeziora Lac de Neuchâtel.  
Ta zachodnia część kraju nie jest tak oblegana przez turystów, co nie oznacza, że jest pozbawiona 

uroku. A po drodze są miejsca, które żyją ze sztuki tworzenia czasomierzy wysokiej klasy. 

Odcinek F
Przez spokojną Romandię

Genewa – Nyon – Sainte-Croix – Yverdon-les-Bains – Neuchâtel

 ok. 190 KM  ok. 4 godz. 

 L'Abbaye, Vallee de Joux 
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NYON  
PIŁKA RZĄDZI

Na pożegnanie z Jeziorem Genewskim czeka jeszcze 
portowe miasteczko Nyon (401 m n.p.m., 18 tys.  
mieszk.), ok. 24 km za Genewą. Kilka kroków od 
jeziora zaczyna się małe, historyczne centrum 
z kawiarniami i restauracjami. Chociażby z tego 
powodu warto się tutaj zatrzymać: na ok. 60-kilo-
metrowym odcinku pomiędzy Genewą a Lozanną 
raczej nie ma miejsc na kawę w takim otoczeniu. 
Nad starą częścią góruje zamek obronny z XII w.,  
obecnie Muzeum Historyczne m.in. z kolekcją 
porcelany (Château de Nyon, Place du Château,  
www.chateaudenyon.ch, 8 CHF). A jeśli jesteś fa-
nem piłki nożnej: przed Nyon, w niedużym, cieka-
wym architektonicznie, przezroczystym budynku 
nad brzegiem jeziora, swoją siedzibę ma UEFA. 

 b www.nyon-tourisme.ch

W GÓRY 
WINO I WIDOKI

Odcinek prowadzący z Nyon to jeden z tych  
wyjątkowo malowniczych. Zatrzymaj się i ciesz 
oko panoramą ogromnego Jeziora Genewskiego. 
W Begnins, ładnej wiosce winiarskiej, zakupisz 
butelkę lokalnego wina. Grand Tour łagodnie wspi-
na się przez Saint-George, wśród pól, winnic i łąk, 
a dalej na przełęcz Col du Marchairuz (1447 m  
n.p.m.), gdzie jest nie tylko hotel z restauracją 
(www.hotel-marchairuz.ch), lecz także wyjątkowy 
widok na kanton Vaud, Jezioro Genewskie i Alpy 
z najwyższym szczytem Mont Blanc. 

Zwróć uwagę na kamienne murki dzie-
lące pola po obu stronach drogi. Jest ich 
łącznie 100 km. 

http://m.in
http://www.chateaudenyon.ch
http://www.nyon-tourisme.ch
http://www.hotel-marchairuz.ch
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VALLÉE DE JOUX  
I JURA VAUDOIS   
ZEGARKI I DZIKI ZACHÓD

Trzy pasma górskie otaczają Dolinę Vallée de 
Joux. Czyste powietrze, długie zimy i rękodzieło 
przyniesione przez francuskich hugenotów spra-
wiły, że produkcja zegarków, skomplikowanych 
mechanizmów i instrumentów pomiarowych ma 
tutaj długą tradycję. To kolebka sztuki zegarmi-
strzowskiej. Dużo frajdy będziesz mieć w Mu-
zeum Zegarków Espace Horloger w wiosce  
Le Sentier. Historia i praktyka sztuki zegarmi-
strzowskiej została tu przedstawiona w inter-
aktywny sposób: od filmów 3D, przez stoły 
rzemieślnicze, po wirtualny program, w którym 
samodzielnie złożysz i rozłożysz zegarek  
(Espace Horloger – Vallée de Joux, Grand-Rue 2, 
Le Sentier, www.espacehorloger.ch, 12 CHF). 

Wzdłuż brzegu Lac de Joux, przez kurort Le Pont 
z elegancką promenadą, dojedziesz do parku 
przyrodniczego Jura Vaudois (www.parcjuravau-
dois.ch) z lasami, torfowiskami, skałami i łąkami. 
Skojarzenie ze szwajcarskim dzikim zachodem 
nasuwa się samoistnie. 

 b www.myvalleedejoux.ch

SAINTE-CROIX   
AUTOMATY Z PATYNĄ

Niewielkie miasteczko na słonecznym bal-
konie Jury (ok. 1100 m n.p.m.) było w XIX w. 
światowym centrum produkcji pozytywek 
i muzycznych automatów. Działało tutaj ponad 
40 warsztatów. Dziś tradycje kontynuuje jedna 
manufaktura. 

Nostalgiczne automaty grające  
i pozytywki obejrzysz w muzeum CIMA. 

Piszący list klaun, odpisująca mu zakochana 
dziewczyna, akrobata na krześle, śpiewające 
ptaki czy dynamicznie grające orkiestry mają 
w środku niezwykle precyzyjne mechanizmy 
(Centre International de la Mécanique d’art, 
Rue de l’Industrie 2, www.musees.ch, 16 CHF). 
Po drugiej stronie ulicy, pod nr. 15, odszukaj 
warsztat Doktora Wyssa (Rue de l’Industrie 
15, www.musee-mas-sainte-croix.ch, 8 CHF), 
który do śmierci w 2012 r. zbierał po okolicz-
nych wioskach przeróżne maszyny precyzyjne 
i urządzenia. Wszystkie z nich nadal funkcjonują, 
a wprowadzone w ruch kołowrotki, kółka zębate 
i pasy transmisyjne wydają się wprawiać całe 
pomieszczenie w taniec. 

http://www.espacehorloger.ch
http://www.parcjuravaudois.ch
http://www.parcjuravaudois.ch
http://www.myvalleedejoux.ch
http://www.musees.ch
http://www.musee-mas-sainte-croix.ch
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W DRODZE DO YVERDON 
LES-BAINS

Przed Vallorbe zwiedzisz 3-kilometrowy 
system jaskiń naciekowych utworzony 
przez rzeczkę Orbe (Grottes de Vallorbe, 
www.grottesdevallorbe.ch, 16 CHF).  
Opactwo w Romainmôtier założono  
w poł. V w. – tym samym jest najstarsze 
w Szwajcarii. Zabudowania klasztorne,  
na wzór klasztoru w Cluny, pochodzą  
z XI w. Uroczym średniowiecznym mia-
steczkiem za murami na wzgórzu jest Orbe. 
W Boscéaz, 2 km dalej, w polu niedaleko 
autostrady E23, zachowało się dziewięć 
rzymskich mozaik z motywami geome-
trycznymi i scenami z mitologii, które  
były podłogą luksusowej galloromańskiej 
willi z ok. 160 r. n.e., z mniej więcej  
setką pomieszczeń. W Yverdon-les-Bains 
(435 m n.p.m., 26 tys. mieszk.) możesz 
pospacerować po historycznym centrum 
z XIII-wiecznym zamkiem (muzeum histo-
ryczne i muzeum mody) oraz pomnikiem 
pedagoga i wychowawcy Johanna Heinricha 
Pestalozziego, który właśnie na zamku 
założył szkołę dla chłopców. A potem 
wymocz się w basenach termalnych. 

 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:

Yverdon-les-Bains: Avenue de la Gare 2,  
www.yverdonlesbainsregion.ch. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Grand Hôtel des Rasses: Route des Alpes 25,  
Les Rasses, +41 244541961, www.grandho-
telrasses.ch. Elegancki hotel z czasów belle 
époque, kilka kilometrów od trasy Grand Tour. 
Stary błysk jeszcze widać, choć nie jest to taki 
luksus jak przed wiekiem. Dobra okazja, aby 
poznać hotel tego typu. Od 140 CHF/2 os. z bu-
fetem śniadaniowym i parkingiem prywatnym 
zewnętrznym. Na miejscu basen. 

Quai 23: Rue de Rive 23, Nyon, +41 223619298, 
Facebook: Quai23Nyon. Pizzeria i bar przy 
przystani statków, wieczorami nieco zatłoczone. 
Niezobowiązująca atmosfera. Duży wybór dobrej 
pizzy w przystępnych cenach. 

 ...III AKCJA! 

Paléo Festival – lipiec, Nyon, jeden z najwięk-
szych festiwali openair w Europie, rock, folk, 
reggae, francuskie piosenki i wiele innych  
– ponad 200 koncertów, www.paleo.ch. 

http://www.grottesdevallorbe.ch
http://www.yverdonlesbainsregion.ch
http://www.grandhotelrasses.ch
http://www.grandhotelrasses.ch
http://www.paleo.ch
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

NEUCHÂTEL 
U BRAM SKALNEGO AMFITEATRU
Ten region jest jak znalazł dla fanów kultury, pięknych widoków i aktywności w górach.  
Jest tu wspaniałe jezioro, są winnice, naprawdę wyjątkowy wąwóz i dużo, dużo spokoju.  

No i bardzo przyjemne miasto.  

❹

1. Spacer po mieście  
– zamek, literatura i wieża więzienna

Neuchâtel (niem. Neuenburg, 430 m n.p.m.,  
34 tys. mieszk.) ma małą starówkę na schodzą-
cym do jeziora zboczu. Jezioro Neuchâtel jest 
największe spośród tych w całości należących 
do Szwajcarii. Spacer promenadą z widokiem na 
ośnieżone szczyty na horyzoncie będzie miłym 
przerywnikiem w podróży. Nad miastem górują 
zamek, kiedyś należący do Burgundczyków, 
a obecnie będący siedzibą władz kantonalnych, 

i sąsiadująca z nim kolegiata ze smukłymi wieża-
mi. Na kamiennej ławeczce przy kolegiacie mieli 
przesiadywać francuski pisarz Honoré de Balzac 
(„Komedia ludzka”) i jego ukochana, a później 
żona, polska hrabina Ewelina Hańska. Z góry 
na miasto popatrzysz też z kamiennej wieży 
więziennej (Tour des Prisons, moneta 5 CHF do 
kołowrotka). Miłośnicy literatury nie powinni 
ominąć Centre Dürrenmatt Neuchâtel. Prezentu-
je ono dzieła Friedricha Dürrenmatta, szwajcar-
skiego prozaika, dramaturga i eseisty, który żył 
tutaj, ale tworzył w języku niemieckim („Fizycy”, 

 Starówka 
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jeziorem, ale jest sympatyczne, z masywnym 
zamkiem obronnym z XII-XIII w. W zamku  
naprawdę stacjonuje wojsko i zwiedzanie jest 
raczej niemożliwe. Na sąsiadującej malutkiej  
starówce działa też restauracja L’Etoile  
z wyśmienitą pizzą (Rue du Château 16,  
www.letoilecolombier.ch). 

3. Laténium  
– wszystko, co wykopali

Cały teren jeszcze do 1980 r. moczył się pod 
wodą. Potem został osuszony dużym nakładem 
środków i w ten sposób powstało Laténium 
– muzeum z 2,5-hektarowym parkiem archeolo-
gicznym z pozostałościami osad założonych na 

„Wizyta starszej pani”). Centrum zajmuje dom 
pisarza poza miastem, gdzie mieszkał do śmierci 
w 1990 r., zintegrowany w nowoczesny budynek 
autorstwa Maria Botty (Centre Dürrenmatt  
Neuchâtel, Chemin du Pertuis-du-Sault 74,  
www.cdn.ch, 8 CHF). 

Wybierz się też na fantastyczny rejs po trzech 
jeziorach: Neuchâtel, Murten i Biel (www.navig.ch). 

2. Colombier  
– zamek z wojskiem

Z Neuchâtel, po ok. 7 km wzdłuż jeziora, doje-
dziesz do Colombier (opcją jest przyjemny spacer 
nad brzegiem). Miasteczko nie leży nad samym 

 Zamek w Neuchâtel 

http://www.letoilecolombier.ch
http://www.cdn.ch
http://www.navig.ch
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palach wbitych w dno jeziora – od późnego brązu 
i młodszej epoki kamiennej aż do średniowiecza. 
To budownictwo palowe zachowało się tutaj jak 
nigdzie indziej, co doceniło UNESCO. Znaleziska 
prezentowane są w interaktywny, przystępny 
i zabawny sposób (Espace Paul Vouga, Hauterive, 
www.latenium.ch, 9 CHF). Dojazd z Neuchâtel 
w kierunku Marine-Bienne, w miejscowości Hau-
terive w prawo w kierunku Port d’Hauterive. 

4. Absynt – przed użyciem zapoznaj 
się lub skonsultuj...

Val-de-Travers jest ojczyzną absyntu, nazywanego 
też „Fée Verte” lub „Grüne Fee” (zielona wróżka). 
Ten wysokoprocentowy alkohol, eksportowany na 
cały świat, produkowały tu liczne destylarnie. Po 
wprowadzeniu zakazu w 1910 r. produkcja zeszła 
do podziemia, ale od 2005 r. znowu jest legalna 
(dziś działa ok. 10 wytwórni). Legendarnego trun-
ku, kojarzonego z twórczością artystów, spróbu-
jesz m.in. w restauracji Les Six-Communes w pięk-
nym budynku z arkadami w Môtiers. W wiosce 

jest zresztą jeszcze kilka innych absyntowych 
adresów, w tym nowy La Maison de l’Absinthe 
(Grande Rue 10, www.maison-absinthe.ch, 12 CHF, 
z degustacją 5-6 CHF więcej). 

5. Val-de-Travers  
– wodospady i mostki

Dolina Val-de-Travers ciągnie się przez 15 km. 
Najpierw szeroko, potem jej ściany coraz bardziej 
się zbliżają. Pomiędzy Noiraigue a Boudry rzeka 
Areuse tworzy spektakularny wąwóz Gorges de 
l’Areuse z kaskadowymi wodospadami i mostka-
mi oraz kamiennym mostem przy Saut de Brot. 

Szlak wędrowny wzdłuż rzeki liczy  
ok. 11 km – jego przejście to na pewno 
będą udane 3 godz.! I bez obaw: wrócisz 
pociągiem.

Dla leniuchów jest też parking w Noiraigue i krót-
kie dojście do najciekawszej części wąwozu. 

 Val-de-Travers jest ojczyzną absyntu 

http://www.latenium.ch
http://m.in
http://www.maison-absinthe.ch
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 Val-de-Travers jest ojczyzną absyntu  La Cote-aux-Fees, Vallon de Noirvaux 

 Gorges w Val-de-Travers 
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6. Kopalnie asfaltu  
– gorąca szynka

W skałach przed Travers, po prawej stronie,  
w latach 1711-1986 wydobywano asfalt, którym 
wykładano ulice Paryża, Londynu i Nowego 
Jorku. System sztolni liczył łącznie 100 km. 
Jeden kilometr nieczynnej kopalni udostępniono 
turystom. Specjalnością jest gotowana w asfalcie 
szynka. Zwiedzanie trwa półtorej godziny, tem-
peratura wewnątrz wynosi 8 stopni (Site de la 
Presta, Travers, www.val-de-travers.ch,  
www.mines-asphalte.ch, 16 CHF, tylko  
z przewodnikiem). 

7. Creux du Van  
– widok z amfiteatru

Przy wschodnim krańcu doliny Val-de-Travers 
rzeka tworzy skalny amfiteatr Creux du Van, 
uznany w 1870 r. za pierwszy rezerwat przyrody 
w Szwajcarii. Ma 160 m wysokości, 4 km długo-
ści i 1 km średnicy, a z korony rozciąga się impo-
nujący widok na Jurę, Alpy i jeziora. Wędrówkę 
rozpoczniesz w Noiraigue. Zaplanuj co najmniej 
5 godz. i zabierz solidne buty – do pokonania 
jest różnica wysokości 725 m i 14 km! Przy 
odrobinie szczęścia spotkasz zwierzaki, w tym 
rysie i koziorożce. Na dnie amfiteatru bije źródło 
„Fontaine Froide”, którego woda przez cały rok 
ma 4 stopnie. Alternatywa dla zmotoryzowanych: 
z wioski Travers (5 km za Noirague) wąską, krętą 
i momentami dość stromą, ale asfaltową drogą po 
12 km dotrzesz do restauracji Le Soliat. Stąd do 
Creux du Van pieszo jest jedynie 300 m. 

 Neuchâtel, Esplanade du Mont Blanc 

 Wejście do kopalni asfaltu 

http://www.val-de-travers.ch
http://www.mines-asphalte.ch
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 NEUCHÂTEL PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:  
Tourisme neuchâtelois, Hôtel des 
Postes, Neuchâtel, www.neucha-
teltourisme.ch, www.j3l.ch.

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

L’Aubier Café-Hôtel: Rue de 
Château 1, Neuchâtel,  
+41 327101858, www.aubier.ch. 
Świetnia kawiarnia ekologiczna 
w centrum miasta, w strefie dla 
pieszych, na dwóch piętrach 
ładnego, starego budynku. Co-
dziennie domowe palenie kawy 
renomowanej biomarki Demeter, 
także sałatki, zapiekanki, zupy, 
domowe ciasta i lody. 

W tym samym budynku, cztery 
piętra wyżej, L’Aubier prowadzi 
też mały ekohotelik z 9 przy-
jemnymi pokojami (3 z własną 
łazienką, reszta z umywalką),  
już od 120 CHF/2 os. 

Dodatkowo, kilka kilometrów 
poza miastem i tylko paręset 
metrów od drogi nr 10, L’Aubier 
posiada gospodarstwo ekolo-
giczne (surowo kontrolowanej 
marki Demeter) wraz z hotelem 
i restauracją, serowarnią i salami 
konferencyjnymi. Jasne pokoje od 
170 CHF/2 os., restauracja, strefa 
wellness, www.aubier.ch. 

Café du Cerf: Rue Ancien-Hôtel-
-de-Ville 4, Neuchâtel, +41 
327242744, www.cafeducerf.ch. 
Irlandzki pub w centrum miasta, 
w strefie dla pieszych. Mniejsze 
przekąski i duże burgery (ok.  
20 CHF). 

Bach & Buck: Rue du ler Mars 
20, Neuchâtel, +41 327256353, 
www.bachetbuck.ch. Ok. 500 m  
od przystani, w lewo główną 
drogą. Naleśnikarnia przy uni-

wersytecie, studencka atmosfera 
i ceny, na słodko i słono, także 
herbaciarnia. 

L’Etoile: Rue du Château 16, 
Colombier, +41 328413362,  
www.letoilecolombier.ch. Kilka 
kroków od zamku, w centrum. 
Autentyczna, włoska pizza na 
cienkim cieście, także na wynos. 

 ...III AKCJA! 

Buskers Festival – sierpień,  
festiwal muzyków ulicznych,  
co roku ok. 60 zaproszonych  
artystów po prostu gra w cen-
trum miasta – bez sceny, bez 
mikrofonów, bez efektów świetl-
nych, po prostu akustycznie,  
www.buskersfestival.ch. 

http://www.neuchateltourisme.ch
http://www.neuchateltourisme.ch
http://www.j3l.ch
http://www.aubier.ch
http://www.aubier.ch
http://www.cafeducerf.ch
http://www.bachetbuck.ch
http://www.letoilecolombier.ch
http://www.buskersfestival.ch
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 Bazylea 
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0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

BAZYLEA

LUCERNA

ZURYCH

BERNO

LOZANNA

GENEWA

Chiasso

St. George

Tego atrakcyjnego, pełnego muzeów miasta i jego otoczenia nie wolno pominąć. Od Bazylei – bo 
o niej mowa – można zacząć spotkanie ze Szwajcarią i stąd dotrzeć do „kółka” Grand Tour of 

Switzerland albo obrać ją za cel wypadu „tam i z powrotem” (w jednym kierunku autostradą). 
Tuż za Bazyleą rozpoczyna się część francuskojęzyczna z sielskimi, mniej turystycznymi 

regionami. Są też symbole Szwajcarii: La Chaux de Fonds i Le Locle, czyli zegarkowe stolice. 

Odcinek G
Muzea, architektura i eksperymenty  

Bazylea – Saint-Ursanne – La Chaux de Fonds – Neuchâtel

 ok. 160 KM  ok. 3,5 godz. 

 Świt w Bazylei 



127

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 G
 –

 B
A

Z
Y

L
E

A
 –

 N
E

U
C

H
Â

T
E

L

LUGANO

Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J : 

BAZYLEA 
SZTUKA NAD RENEM

Trzecie pod względem wielkości miasto w Szwaj-
carii (niem. Basel, fr. Bâle, wł. Basilea, 244 m 
n.p.m., 172 tys. mieszk.) łączy na mapie trzy kraje: 
Francję, Niemcy i Szwajcarię. Lotnisko leży na 
francuskim terytorium (terminal przedzielony jest 
na pół), a dworzec Kolei Niemieckich, Basel Badi-
scher Bahnhof (Basel Bad) – na terytorium Szwaj-
carii. To miasto z największym zagęszczeniem 
muzeów w kraju – 40 placówek na 37 km kw.  
Przez Ren jak za dawnych czasów, z jednego 
brzegu na drugi, kursują promy napędzane nurtem 
wody. Od poniedziałku po Środzie Popielcowej na 
trzy dni miasto opanowują figury przebierańców 
i orkiestry muzyków guggen. 

Największy karnawał w Szwajcarii  
świętowany jest w protestanckim mieście. 

W Bazylei powstało ostatnio wiele budynków 
o ciekawej architekturze. Uwagę zwraca wieża 
na terenach targowych (105 m wysokości) z ba-
rem na najwyższym piętrze, budynek stadionu 
St. Jakob-Park (połączony z rezydencją dla 
seniorów) autorstwa miejscowych gwiazd archi-
tektury, biura Herzog & de Meuron czy budynek 
banku UBS przy Aschenplatz autorstwa Maria 
Botty. Wszystko przebijają schodkowate wieże 
firmy Roche – pierwsza już stoi i ma 178 m,  
co jest krajowym rekordem. Ale zaraz pobije  
go wieża nr 2 licząca 205 m. 

 Schodkowata wieża firmy Roche 

 Stadion St. Jakob-Park 
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1. Starówka – z czerwonym akcentem

Spotkanie z Bazyleą rozpoczniesz od starówki 
na lewym, wysokim brzegu Renu. Od połowy 
tysiąclecia na Marktplatz dominuje ratusz (Basler 
Rathaus), który jest siedzibą parlamentu kanto-
nalnego i rady miasta. Jego intensywnie czer-
wonej fasady z elementami secesji nie możesz 
przeoczyć. Motywy na ścianach przedstawiają 
pełną zawirowań historię miasta. Zajrzyj też na 
dziedziniec z krużgankami (Rathaus, www.staat-
skanzlei.bs.ch/rathaus, pn.-pt. 8-17, wstęp wolny, 
sob. 15.30, 16.30 z przewodnikiem, 5 CHF). 

Na placu przed ratuszem sprzedawane są kwiaty, 
owoce i warzywa. Sąsiednie uliczki, zaułki oraz 
pasaże oferują leniwą atmosferę (szczególnie 
przyjemna jest ulica Heuberg). Zwróć uwagę 
tu i ówdzie na fontanny z figurą bazyliszka, od 
którego ma pochodzić nazwa miasta. Możesz też 
zajrzeć do Muzeum Muzyki z ok. 650 instrumen-
tami z pięciu stuleci (Museum für Musik w Lohn-
hof, były budynek więzienia, Im Lohnhof 9, 
www.hmb.ch, 10 CHF) czy muzeum z ponad 
6 tys. zabawek (Spielzeug Welten Museum Basel, 
Steinenvorstad 1, www.spielzeug-welten-mu-
seum-basel.ch, 7 CHF). 

2. Katedra – Mała Bazylea u stóp

Ponad Renem góruje potężny budynek katedry 
(Basler Münster). Taras za kościołem, z widokiem 
na domy Małej Bazylei na drugim brzegu, jest 
ulubionym miejscem spotkań. Strome schodki 
prowadzą w dół do rzeki. Latem w bystrym nur-
cie można pływać, ale uwaga – tylko w specjalnie 
oznakowanych miejscach. 

Monumentalna katedra, dziś wyznania pro-
testanckiego, powstawała między XI a XV w. 
W lewej nawie pod podłogą mieści się grobowiec 
humanisty i filozofa Erazma z Rotterdamu. Cieka-
wym doświadczeniem może być wejście na wieżę 
– a nawet na dwie połączone ażurowe wieże  
(św. Grzegorza i św. Marcina), z ponad 250 stopnia-
mi każda (Rittergasse 3, www.baslermuenster.ch,  
6 CHF, nie wolno samotnie). 

3. Duża i Mała Bazylea  
– dwa brzegi Renu

Z placu przed katedrą uliczki Augustinergasse 
i Rheinsprung wiodą do przystani statków Schif-

 Ratusz  Katedra 

http://www.staatskanzlei.bs.ch/rathaus
http://www.staatskanzlei.bs.ch/rathaus
http://www.hmb.ch
http://www.spielzeug-welten-museum-basel.ch
http://www.spielzeug-welten-museum-basel.ch
http://www.baslermuenster.ch
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flände i mostu Mittlere Brücke, najstarsze-
go w mieście. 

Zwróć uwagę na narożnik budynku po 
lewej stronie – wystaje z niego głowa 
króla Lällenkönig z językiem wyciągnię-
tym w kierunku Małej Bazylei. W miej-
scowym dialekcie „lälle” oznacza język. 

Dużą i Małą Bazyleę łączą też staromodne 
promy napędzane nurtem wody: „Ueli”, 
„Vogel Gryff”, „Leu” i „Wild Maa” (IV-X 9-23, 
zimą w weekendy i święta, 1,60 CHF, dzieci, 
psy i rowery 0,80 CHF, włączone w sieć 
miejskiego transportu, www.faehri.ch).  
Możesz taki wynająć na wyłączność za 
150 CHF/godz. 

4. Tinguely  
– dada, dada, duda

Niezwykła jest fontanna Tinguely’ego przy 
uliczce Klostergasse niedaleko Barfüsser-
platz. Jej twórca, szwajcarski malarz i rzeź-
biarz Jean Tinguely (1925-1991), zasłynął 

przedziwnymi konstrukcjami na wzór dadaistycz-
nych maszyn i rzeźb. Tak ironicznie komentował 
nadprodukcję społeczeństwa przemysłowego. 
Jego dzieła znajdziesz także w Zurychu i Frybur-
gu. Bazylea ma jednak podwójne szczęście: wspo-
mnianą fontannę, której dziwaczne części wpra-
wia w ruch woda, oraz Muzeum Tinguely’ego na 
prawym brzegu Renu, w nowoczesnym budynku 
autorstwa Maria Botty z Ticino (Paul Sacher-An-
lage 2, www.tinguely.ch, 18 CHF). Będziesz mieć 
dużo frajdy, przechodząc od jednej konstrukcji 
do następnej, a niemal każdy egzemplarz możesz 
wprawić w ruch – w końcu Tinguely wykorzysty-
wał kinetykę i mechanikę. 

 Starówka  Nadbrzeże Renu 

 Fontanna Tinguely’ego 

http://www.faehri.ch
http://www.tinguely.ch
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5. Dzielnica muzeów  
– papier i sztuka

Młyn papierniczy, oficjalnie nazwany Szwajcar-
skim Muzeum Papieru, Pisma i Druku (Basler 
Papiermühle, St. Alban-Tal 37, www.papiermu-
seum.ch, 15 CHF), kryje się w spokojnej dzielnicy 
St. Alban nad Renem, niedaleko starego miasta. 
Uważasz, że muzeum papieru musi być nudne? 
Nic takiego! Tutaj dowiesz się wszystkiego, co 
jest związane z papierem: jak powstaje, co się 
z niego produkuje i jak ważny jest dla życia ludzi. 
Możesz też wyprodukować swoje karty, wydru-
kować czy ozdobić kaligrafią. 

Muzeum Sztuki Współczesnej (Kunstmuseum Ba-
sel, St. Alban-Rheinweg 60, www.kunstmuseum-
basel.ch, wt.-pt. od godz. 17, 16 CHF) to następne 
wyjątkowe miejsce dla wielbicieli nowoczesnego 
malarstwa, rzeźby i instalacji. Kilkaset metrów 
dalej dotrzesz do głównego budynku Muzeum 
Sztuki (Kunstmuseum Basel, St. Alban-Graben 16, 
www.kunstmuseumbasel.ch, 16 CHF) ze wspania-
łymi dziełami od XV w. do współczesności. Wiele 
z nich powstało właśnie w Bazylei. 

6. Fundacja Beyelerów  
– kulturalna crème de la crème

Koniecznie odwiedź Fundację Beyelerów (Fon-
dation Beyeler, Baselstrasse 101, Riehen/Basel, 
tramwaj nr 6, www.fondationbeyeler.ch, 25 CHF), 
jeden z najbardziej renomowanych i najsłyn-
niejszych prywatnych zbiorów dzieł w Europie. 
W nowoczesnym budynku włoskiego architekta 
Renza Piano znajdziesz ok. 180 obrazów i rzeźb 
sztuki współczesnej: impresjonizmu, ekspresjo-
nizmu, prymitywizmu, kubizmu i pop artu (m.in. 
Klee, Miró, van Gogh, Cézanne, Monet, Kandin-
sky, Matisse, Picasso, Warhol i Rothko). 

7. Augusta Raurica  
– Rzymianie atakują!

Interesujesz się choć trochę historią starożytnego 
Rzymu? To super, bo będzie co oglądać. Wioska 
Augusta Raurica, ok. 11 km od Bazylei, w górę 
Renu, to pozostałości osady założonej w 44 r. 
p.n.e., za panowania cesarza Augusta. Wiele 
części dawnego miasta zostało już odkrytych 
i udostępnionych zwiedzającym, jak amfiteatr  
na 8 tys. miejsc. W Domu Rzymskim (Römerhaus) 
zobaczysz, jak dawniej żyli Rzymianie (Augusta 
Raurica, Giebenacherstrasse 17, Augst, www.au-
gustaraurica.ch, monumenty i zoo wstęp wolny, 
muzeum i Römerhaus 8 CHF, z Basel Card 4 CHF). 

 Fundacja Beyelerów  

 Kunstmuseum 

http://www.papiermuseum.ch
http://www.papiermuseum.ch
http://www.kunstmuseumbasel.ch
http://www.kunstmuseumbasel.ch
http://www.kunstmuseumbasel.ch
http://www.fondationbeyeler.ch
http://m.in
http://www.augustaraurica.ch
http://www.augustaraurica.ch
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 BAZYLEA PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:  
W budynku dworca Basel SBB 
oraz w Stadt-Casino przy Barfüs-
serplatz, www.basel.com. 

Basel Card: Otrzymasz w hotelu, 
komunikacja miejska gratis oraz 
50 proc. zniżki na muzea, teatr 
(Theater Basel), naprawdę dobre 
zoo (www.zoobasel.ch), statki 
i zwiedzanie miasta autobusem 
typu sightseeing (www.baselci-
tytour.ch), rowery w Guest Bike 
Basel wypożyczysz za 20 CHF/
dzień. 

Z potwierdzeniem rezerwacji 
(wystarczy zwykły wydruk) 
bezpłatnie dojedziesz z dworca 
lub lotniska na miejsce zakwate-
rowania. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Teufelhof Basel: Leonhardsgra-
ben 49, Bazylea, +41 612611010, 
www.teufelhof.com. „Dwór 
diabła” to centrum kulturalno-
-gościnne z restauracją, teatrem, 
atelier oraz hotelem. Stylowe 
pokoje, połączenie nowoczesno-
ści z ciepłym klimatem, od ok. 
180 CHF/2 os., parking prywatny 
25 CHF. 

Das Breite Hotel: Zürcherstrasse 
149, Bazylea, +41 613156565, 
www.dasbreitehotel.ch. Central-
nie położony, blisko rzeki. Dość 
duże pokoje z drewnianą podło-
gą, niektóre z widokiem na Ren. 
Śniadanie i brunch wyśmienite, 
regularnie ciekawe oferty (np. 
w weekendy), hotelowy parking 
20 CHF. 

Hotel Rochat: Petersgraben 23, 
Bazylea, +41 612618140, www.
hotelrochat.ch. Trzygwiazdkowy 
hotel w ładnym, starym budyn-

ku, idealnie położony przy uni-
wersytecie. Miły personel, dobra 
kuchnia, łącznie ze śniadaniem, 
na stronie regularne oferty last 
minute. Parking tylko publiczny. 

Camping Kaiseraugst:  
Strandbadweg 1, Kaiseraugst,  
+41 618111066, www.camping-ka-
iseraugst.ch. Mały kemping nad 
Renem (na 85 namiotów oraz 30 
kamperów), z pięknym widokiem 
na rzekę, rzut beretem od wioski 
rzymskiej w Augst. Otwarty od 
końca III do poł. IX. Na miejscu 
basen, atrakcje dla dzieci, knajp-
ka Badibeizli (8-22), Wi-Fi, łado-
wanie komórek itd. Ceny:  
7 CHF/os., dzieci 5 CHF, przyczepa, 
kamper 12 CHF, namiot 5-6 CHF, 
prąd 4 CHF, łódź 10 CHF/dzień. 

Klara: Clarastrasse 13, Bazylea, 
www.klarabasel.ch. Kilka lokali 
w stylowej atmosferze małej hali 
targowej, z dobrym jedzeniem: 
sushi, thai, meksykańskie, afry-
kańskie, burgery i więcej. Do tego 
drink bar na wieczory z radością. 
Wszystko kilka minut pieszo od 
Renu. 

Artigiano Café: Birsig-Parkplatz 
26, Bazylea, +41 612711576. 
Włoska restauracja z wyśmienitą 
pizzą, na południowym końcu 
starego miasta. Ciepła, sympa-
tyczna atmosfera. 

Schlüsselzunft: Freie Strasse 25, 
Bazylea, +41 612612046,  

www.schluesselzunft.ch. Przy-
jemny lokal z trochę wyższej 
półki, w starym budynku cechu, 
blisko katedry. Typowe dania 
szwajcarskie i regionalne. 

Holzofenbäckerei Bio Andreas: 
Andreasplatz 14, Bazylea, +41 
612618486, www.bio-andreas.ch. 
Ekologiczna piekarnia/cukiernia 
z kawiarnią. Oprócz słodkości, 
kawy i chleba z pieca opalanego 
drewnem oferuje także zapiekan-
ki, sałatki, pizzę, a nawet lody 
własnego wyrobu. Blisko uniwer-
sytetu na starówce. 

Confiserie Schiesser: Marktplatz 
19, Bazylea, +41 612616077, 
www.confiserie-schiesser.ch. 
Chyba najsłodsze miejsce w Ba-
zylei, do tego z długą historią 
i widokiem na ratusz. Kawa, 
ciasta i praliny. 

 ...III AKCJA! 

ArtBasel – czerwiec, ponad 300 
starannie wybranych galerii 
o światowej renomie, najważniej-
sze spotkanie artystów i kolek-
cjonerów, www.artbasel.com.

Basel Tattoo – lipiec, nawiązujące 
do legendarnego Tattoo z Edyn-
burga spotkanie z muzyką dętą 
i dudami, www.baseltattoo.ch. 

Basler Herbstmesse – paździer-
nik/listopad, tradycyjne jesienne 
targi, www.messen-maerkte.bs.ch. 

 Fundacja Beyelerów  

 Kunstmuseum 

http://www.basel.com
http://www.zoobasel.ch
http://www.baselcitytour.ch
http://www.baselcitytour.ch
http://www.teufelhof.com
http://www.dasbreitehotel.ch
http://www.hotelrochat.ch
http://www.hotelrochat.ch
http://www.camping-kaiseraugst.ch
http://www.camping-kaiseraugst.ch
http://www.klarabasel.ch
http://www.schluesselzunft.ch
http://www.bio-andreas.ch
http://www.confiserie-schiesser.ch
http://www.artbasel.com
http://www.baseltattoo.ch
http://www.messen-maerkte.bs.ch
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Bazylea się bawi

Fasnacht, czyli „trzy najpiękniejsze dni”, a według 

miejscowych „drey scheenschte Dääg” to czas, 

kiedy centrum Bazylei zamienia się w kolorową 
i rozbrzmiewającą piszczałkami scenę. Ten  

największy karnawał w Szwajcarii i jedyny  

w protestanckim mieście zaczyna się w ponie-

działek po Środzie Popielcowej, czyli w czasie 

katolickiego Wielkiego Postu. Karnawałowej 

tradycji w Bazylei nie była w stanie wykrzewić 

reformacja, ale nie wiadomo dokładanie, w jaki 

sposób doszło do przesunięcia daty. 

Uczestnicy karnawału są podzieleni na aktyw-
nych i widzów. Tych pierwszych jest kilkanaście 

tysięcy (plus kilka tysięcy „na czarno”). Tworzą 

oni kliki (Cliquen), czyli grupki grające na fletach 

(Piccolo) i bębnach, zespoły muzyczne oraz or-

kiestry Guggenmusik. Osoby wchodzące w skład 

kliki mają takie samo przebranie (Sujet) i maski 

na głowach (Larve). Fantazja nie zna granic: są 

stroje nawiązujące do armii napoleońskiej, arleki-

nów, postaci dostojnych ciotek lub, chyba najbar-

dziej popularne, Waggis, czyli karykatury alzackiego 

chłopa z dużym nochalem. Co roku wybierany jest 

motyw przewodni i zgodnie z nim przygotowuje się 

stroje i maski (ze względu na koszty czasami podda-

wane tylko retuszowi). 

Karnawałowe szaleństwo rozpoczyna poniedziałko-

wy Morgestraich. Gdy zegar kościoła św. Marcina, 
najstarszego w mieście, bije godzinę czwartą,  
gasną wszystkie latarnie i światła. Grupki z fletami 

i bębnami rozpoczynają karnawałowy marsz.  

Od tego momentu na 72 godziny miasto przechodzi 

we władanie klik. 
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LUGANO

Ciemności rozświetlają jedynie latarnie (dochodzące 

nawet do 4 m wysokości), ciągnięte lub niesione na 

początku każdej kliki, i małe latarenki na głowach 

uczestników. Tej mistycznej atmosfery nie zakłóca 
nawet światło aparatów fotograficznych. Każda 

z latarni prezentuje aktualny motyw: lokalny, politycz-

ny, ekologiczny czy po prostu uniwersalny. Wszystkie 

latarnie zajmą potem plac przed katedrą. Po tak rozpo-

czętym dniu okoliczne lokale pękają w szwach, serwu-

jąc tradycyjne dania: zupę mączną (Mehlsuppe) oraz 

cebulową i serową tartę (Zwiebelwähe lub Käsewähe). 

W poniedziałkowe i środowe popołudnie odbywa 

się parada (Cortège). Przez Małą i Dużą Bazyleę 

udekorowane traktory ciągną wozy ( jest ich ok. 

150-200), z których Waggis rzucają pomarańcze, 
ziemniaki, marchewki, kwiaty, cukierki i wszystko 

to, czym można obdarować stojące na trasie tłumy. 

Plus oczywiście olbrzymie ilości confetti (Räppli). Już 

po chwili ulice pokrywa kilkucentymetrowa warstwa 

kolorowych okruchów, zbieranych w nocy przez 

specjalne odkurzacze. 

Podczas Cortège rozdawane są też wąskie, długie 

kartki z wydarzeniami minionego roku, spisanymi 

w dialekcie i w satyrycznym ujęciu. Wieczorami  

w gospodach teksty te prezentują śpiewacy 

(Schnitzelbängg). Wejścia do lokali zajętych przez 

kliki oznaczone są latarenką. Można tam zajrzeć,  

ale trzeba zapytać o pozwolenie. 

Wtorkowe popołudnie to czas dla najmłodszych. 

Dzieci także paradują w maskach, choć niekoniecznie 

w ciężkich kostiumach. 

Nie ma karnawału bez wspomnianych już orkiestr 

Guggenmusik. To formacje liczące od kilkunastu do 

kilkudziesięciu członków, a wszyscy są jednolicie, 

tematycznie przebrani (Hunowie, Szkoci, marynarze, 

kominiarze itd.) i mają identyczne maski. Orkiestry 
grają własne aranżacje znanych piosenek albo swoje 
kompozycje: na mobilnych perkusjach, bębnach, 

instrumentach dętych, cymbałach, kołatkach czy 

dudach. Orkiestr jest ok. 70, a tworzy je ponad  

2 tys. amatorskich muzyków. Ich wielka prezen-

tacja ma miejsce we wtorkowy wieczór, ale mini-

koncerty odbywają się przez cały czas. 

Radosne tony Guggenmusik przenikają się 

z dźwiękami piszczałek i bębnów, co dla bardziej 

wrażliwych uszu może być nawet męczące. Grup-
ki bębniarzy i piszczałkowców łączą się i dzielą, 
krążąc po uliczkach bez ustalonego programu. 
Trasy klik krzyżują się we wszystkich kierunkach, 

a gdy dwie grupy trafią na siebie, prowadzący 

szybko ustalają między sobą dalszy kierunek 

marszu. Karnawałowe szaleństwo kończy się 

w czwartek (Endstreich). Kliki wycofują się do 

uliczek i punktualnie o godz. 4 rano zapada cisza. 

Od pasywnych uczestników karnawału, czyli 
gapiów, oczekuje się noszenia Blagette – metalo-

wej przypinki w różnych wariantach, od brązowej 

(8 CHF) po pozłacaną (100 CHF). To oznaka sym-

patyzowania z tym niezwykłym wydarzeniem. 

Maski, sztuczne nosy, pomalowane twarze czy 

przebieranki są niedopuszczalne, może z wyjąt-

kiem małych dzieci. Kliki zawsze mają pierwszeń-

stwo i należy im ustępować miejsca. Uważać też 
trzeba na instrumenty czy maski pozostawione 
na chodnikach – to bardzo cenne rzeczy, a ich 

właściciele właśnie korzystają z zasłużonej prze-

rwy na wzmocnienie sił. Oczywiście tu i ówdzie 

popija się wino, ale nadmierne spożycie alkoholu 

jest tabu. W 2018 r. karnawał został wpisany  

na listę UNESCO. 
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Z miasteczka wybierz się na wycieczkę 
łódką czy kajakiem oraz na łatwą wę-
drówkę brzegiem rzeki Doubs do odda-
lonej o 13 km wioski Soubey (powrót 
autobusem). 

Wypożyczalnia kajaków: kiosk Le Clip, Place du 
Mai 1, Saint-Ursanne, +41 324613722. 

DELÉMONT 
 I SAINT-URSANNE 

 PIĘKNO ŚREDNIOWIECZA

Już 40 km za Bazyleą, w Delémont (12 tys. 
mieszk.), mówi się tylko po francusku! Mia-
steczko jest stolicą kantonu Jura i tak nazywają 
się też tutejsze góry. Zobacz koniecznie dobrze 
zachowaną średniowieczną starówkę, gdzie dwie 
z wież i fragmenty murów miejskich przetrwały 
stulecia. 

W Saint-Ursanne (440 m n.p.m., 700 mieszk.) 
nad rzeką Doubs wehikuł czasu nie jest po-
trzebny – pobyt tutaj to wyprawa kilka wieków 
w przeszłość, wizualnie oczywiście. Fragmenty 
krużganka w kolegiacie pochodzą z X w., a w ka-
miennym grobowcu pod ołtarzem spoczywa  
św. Ursyn, pustelnik żyjący w VII w. 

 Saint-Ursanne 
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ETANG DE LA GRUÈRE  
JAK NA DALEKIEJ PÓŁNOCY

W rezerwacie Parc naturel régional du Doubs na 
płaskowyżu Freiberge, kilka kilometrów w bok 
od drogi nr 18, kryje się torfowe jezioro Etang de 
la Gruère. Torfowiska zajmują 56 ha i mają 9-me-
trową warstwę, która tworzyła się przez 12 tys. 
lat. Co ciekawe, jezioro liczy sobie tylko kilkaset 
lat i powstało przy budowie młyna. Spacer do-
okoła trwa niecałą godzinę. I cały czas będziesz 
miał wrażenie, że to samotne jezioro jest gdzieś 
w Skandynawii. Centre Nature Les Cerlatez,  
+41 329511269, www.centre-cerlatez.ch. 

BELLELAY  
SER Z TONSURĄ

Tête de Moine, czyli głowa mnicha, to półtwardy 
ser z opactwa Bellelay, które istnieje już od XII w.  
Aby w pełni poczuć jego smak, potrzebujesz 

jeszcze urządzenia zwanego girolle. Na metalowy 
pręt nadziewasz serowy walec, czyli właśnie 
głowę mnicha, i przymocowanym z boku ostrzem 
kręcisz śliczne różyczki. Jakkolwiek makabrycz-
nie by to brzmiało, smak sera jest niesamowity. 
Więcej na ten temat dowiesz się w muzeum 
i w opactwie: www.maisondelatetedemoine.ch. 

 Saint-Ursanne 

http://www.centre-cerlatez.ch
http://www.maisondelatetedemoine.ch
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Na początku XIX w. miasto odbudowano na wzór 
szachownicy, co inspirowało później Le Corbu-
siera. Ten układ przestrzenny miasta i jego funk-
cjonalność dla przemysłu (zegarmistrzowskiego) 
doceniło UNESCO, w 2009 r. wpisując je wraz 
z nieodległym Le Locle na listę światowego dzie-
dzictwa. Całość widać dobrze z kawiarni na  
14. piętrze okrągłej wieży Espacité w samym cen-
trum. Na dole jest informacja turystyczna. Poszu-
kaj elementów francuskiej secesji (art nouveau) 
– oczywistymi przykładami są pobliska fontanna 
Monumentale i budynek krematorium, ale wiele 
innych ukrytych jest w klatkach schodowych. 

O tradycji wytwarzania zegarków opowiada Muzeum 
Zegarków (Musée international d’horlogerie, Rue des 
Musées 29, +41 329676861, www.mih.ch, 15 CHF). 
Małe i duże czasomierze, pochodzące nawet z XVI w., 
tykają tutaj w najróżniejszych tonacjach. 

LA CHAUX-DE-FONDS  
MIASTO Z DESKI KREŚLARSKIEJ

Choć nie posiada historycznego centrum (w 1794 r.  
niemal kompletnie strawił je pożar), La Chaux-
-de-Fonds (1000 m n.p.m., 38 tys. mieszk., wym. 
w przybliżeniu: „Laszodfą”) niewątpliwie oferuje 
kilka atrakcji. Część z nich zawdzięcza Le Corbu-
sierowi. Jeden z najwybitniejszych architektów  
XX w. urodził się tutaj w 1887 r. jako Charles-Édo-
uard Jeanneret-Gris. W swoim rodzinnym mieście 
pozostawił kilka domów. Pierwszy to zaprojekto-
wany dla rodziców Biały Dom (Maison blanche, 
Chemin de Pouillerel 12, +41 329109030,  
www.maisonblanche.ch, 10 CHF). Kolejnym jest 
ceglano-betonowa Villa Turque (czasami nazwana 
Villa Schwob, Rue du Doubs 167) z 1912 r., należą-
ca obecnie do zegarkowej firmy Ebel. A przy okazji 
– w 1878 r. urodził się tutaj Louis Chevrolet, ten 
od samochodów (kojarzysz ten znak jakby dyna-
micznego krzyża?). 

http://www.mih.ch
http://www.maisonblanche.ch
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❹

 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna: 

Saint-Ursanne: Jura Tourisme, 
Place Roger Schaffter, Saint-Ur-
sanne, www.juratourisme.ch.  
Informacje na temat różnych 
organizatorów wycieczek łód-
kami i raftingu oraz szlaków 
wędrownych. 

La Chaux-de-Fonds: Tourisme 
neuchâtelois, Mont, Espacité 1,  
La Chaux-de-Fonds,  
+41 328896895,  
www.neuchateltourisme.ch. 

Uwaga kierowcy: Ostatni odci-
nek autostrady do Neuchâtel 
w niemal 2-kilometrowym tunelu 
jest nachylony i łatwo niespo-
strzeżenie znacznie przekroczyć 
prędkość. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Hotel de la Couronne: Rue de 
23 Juin 3, Saint-Ursanne, +41 
389490303, www.hoteldelacou-
ronne.com. W centrum wioski, 
uczynni gospodarze, dobry bufet 
śniadaniowy, pokoje z podstawo-
wym wyposażeniem. Bezpłatny 
parking publiczny. W budynku 
także restauracja. 

Restaurant de Tariche: Tariche, 
+41 324334619, www.tariche.ch.  
6 km od Saint-Ursanne, dojazd 
autem lub jako przystanek 
podczas wędrówki brzegiem 
rzeki do Soubey. W tym drugim 
przypadku należy stanąć przy 
brzegu i pomachać rękami – ktoś 
przypłynie łódką i przewiezie 
na „właściwy” brzeg. Restaura-
cja z tarasem i daniami z ryb, 
pole namiotowe, proste pokoje 
z łazienkami dla 2-6 osób. Kilka 
domków kempingowych z tara-
sem i wyposażeniem dla 5 osób. 

Relais de la Baume: La Baume 7, 
Le Locle, +41 797119624,  
www.relaisdelabaume.ch. 
Wspaniały nocleg prywatny 
w przestronnych apartamentach 
w zieleni, w wiejskim stylu (3 km 
od Le Locle, 10 km od La Chaux-
-de-Fonds). Kuchnia w pełni 
wyposażona. Już od 100 CHF/ 
2 os., dodatkowe łóżko dla dziec-
ka (do 12 lat) bezpłatnie, taniej 
przy dłuższym pobycie. Wi-Fi 
i parking w cenie. 

Crêperie Poivre et Sel: Rue des 
Terreaux 2, La Chaux-de-Fonds, 
+41 329681074, Facebook: Crêpe-
rie Poivre et Sel. Bogaty wybór 
smacznych naleśników. Dość 
duże porcje. 

Pekin express: Avenue Leopold 
Robert 68, +41 329132688,  
La Chaux-de-Fonds, www.le-
pekin-express.ch. Przy głównej 
ulicy, dobry fast food z kuchnią 
chińską, otwarty codziennie. 

 ...III AKCJA! 

Marché-Concours National de 
chevaux – sierpień, Saignelégier, 
narodowa impreza hippiczna 
z wyścigami i paradą ponad 400 
koni, www.marcheconcours.ch. 

Les Médiévales – w latach  
nieparzystych, w pierwszy 
weekend lipca, po Saint-Ursanne 
przechadzają się rycerze, księż-
niczki, pieśniarze i żebracy,  
www.j3l.ch/en/P43641/les-me-
dievales-st-ursanne. 

http://www.juratourisme.ch
http://www.neuchateltourisme.ch
http://www.hoteldelacouronne.com
http://www.hoteldelacouronne.com
http://www.tariche.ch
http://www.relaisdelabaume.ch
http://www.le-pekin-express.ch
http://www.le-pekin-express.ch
http://www.marcheconcours.ch
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 Widok na jezioro Brienz  
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BAZYLEA

LUCERNA

ZURYCH

BERNO

LOZANNA

GENEWA

Chiasso

St. George

Kombinacja dla poliglotów w wydaniu 
szwajcarskim: Grand Tour of Switzerland 
co rusz przekracza granice językowe: nie-
miecko-francuską i francusko-niemiecką, 
i prowadzi przez oficjalnie dwujęzyczne 
miasta: Fryburg (fr. Fribourg, niem. Frei-
burg) i Murten (fr. Morat). Nie zabraknie 

też gór i jezior, oczywiście we wspaniałym 
wydaniu. A na końcu tego odcinka czeka 

Berno. Bogato zdobiona i jednocześnie 
zrelaksowana siedziba rządu nie została 
wybrana przypadkowo: to niemieckoję-

zyczne miasto leży jedynie niecałe 30 km 
od francuskojęzycznego regionu Romandia 

(fr. i niem. Romandie). 

Odcinek H

 Ok. 252 KM  ok. 5 godz. 20 min 

Kolejki na giganty i miasto misiów
Neuchâtel – Murten – Fryburg – Gruyères – Simmental – Interlaken  

– Jezioro Thun – Berno

 Zamek Oberhofen 
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MURTEN 
 TROCHĘ MNIEJSZE BERNO

Między Neuchâtel a Murten trasa prowadzi przez 
winnice i wioski winiarzy nad jeziorem Murten 
(niem. Murtensee, fr. Lac de Morat) oraz obok 
wzniesienia Mont Vully. Górka liczy „tylko” 653 m  
wysokości, ale oferuje ładny widok na jeziora, 
Jurę i Alpy. Parking przy punkcie widokowym. 

Średniowieczne miasteczko Murten (453 m 
n.p.m., 8,2 tys. mieszk.) oficjalnie jest dwujęzycz-
ne, niemiecko-francuskie, ale ok. 85 proc. miesz-
kańców mówi po niemiecku. Niemal za rogatkami 
rozpoczyna się francuskojęzyczna Szwajcaria, 
nazywana Westschweiz lub Romandie. 

Spacer po uliczkach centrum z dekorowanymi 
fasadami domów jest dobrą propozycją na 
przerwę w podróży. Widok na jezioro Murten, 
winne wzgórza i dachy domów odsłania się 
z zadaszonych murów miejskich, przy których 
zachowały się też wieże (kilka wejść, bezpłatnie). 
Miasto przypomina nieco Berno – jego założy-
cielem 800 lat temu byli przedstawiciele tego 
samego rodu Zähringer. Zejdź do brzegu jeziora, 
gdzie przy promenadzie czekają kawiarnie oraz 
przystań statków. Za domami po prawej dość 
szybko zaczyna się las, z wytyczonymi szlakami 
wędrownymi i zejściami do wody. 

 b www.murtentourismus.ch

http://www.murtentourismus.ch
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AVENCHES  
NIECH ŻYJE CEZAR!

Leży wprawdzie nieco poza Grand Tour, ale Aven-
ches (4,3 tys. mieszk.) – uroczej miejscowości 
za końcem jeziora Murten, z pozostałościami 
murów miejskich – nie możesz przegapić. Jako 
Aventicum w czasach Cesarstwa Rzymskiego 
było najważniejszym miejscem na terenie Szwaj-
carii. Szereg ruin, amfiteatr z corocznie organizo-
wanym festiwalem operowym i Musée Romain 
(Amphithéâtre, www.aventicum.org, bezpłatnie) 
przeniosą cię do czasów antyku. Muzeum zaj-
muje średniowieczną wieżę ponad wejściem do 
amfiteatru. Avenches korzysta też z położenia 
blisko jeziora Murtensee (pole kempingowe, 
www.avenches.ch). 

FRYBURG 
 POMIĘDZY BONJOUR A GUTEN MORGEN

Jedno z czterech miast, gdzie dwa języki, nie-
miecki i francuski, są urzędowo równoupraw-
nione (pozostałe to Biel/Bienne, Murten/Morat 
i Siders/Sierre), choć przeważa francuski. Fryburg 
(610 m n.p.m., 37 tys. mieszk.) leży na Röstigra-
ben („rowie rösti” – od tradycyjnych placków 

z tartych ziemniaków w niemieckojęzycznej 
Szwajcarii), czyli na mentalnej granicy językowej 
wewnątrz Szwajcarii. Ulokowane w głębokim 
zakolu rzeki miasto przypomina Berno – założył 
je w 1157 r. Bertold IV (von Zähringen), ojciec 
twórcy Berna. Fryburg wyróżnia się przeuroczą 
starą częścią miasta w głęboko wciętym zakolu 
rzeki Sarine (niem. Saane) oraz położonym nad 
nią nowoczesnym centrum. W kantonie pasie się 
najwięcej krów w całej Szwajcarii. 

Spacer po mieście rozpocznij od ulicy Route des 
Alpes. Budynek ratusza z podwójnymi, zadaszo-
nymi schodami powstał w XV w. jako spichlerz. 
Na Place Nôtre-Dame wznosi się imponująca 
gotycka katedra św. Mikołaja z jedną wieżą 
(Cure de la Saint-Nicolas, Rue des Chanoines 3, 
www.stnicolas.ch, wieża: 3,50 CHF). Budowla po-
wstawała od końca XII do XV w. Olbrzymi relief 
w portalu głównym przedstawia Sąd Ostateczny, 
a secesyjne witraże są autorstwa Polaka Józefa 
Mehoffera (1869-1946). Młody, 25-letni artysta 
wygrał konkurs i przez kolejnych 41 lat stworzył 
13 wspaniałych okien, przedstawiających dzieje 
miasta i sceny biblijne. 

http://www.aventicum.org
http://www.avenches.ch
http://www.stnicolas.ch
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To jeden z najwspanialszych przykładów 
secesji na świecie, szczególnie poruszają-
cy, gdy prześwituje przez nie słońce. 

Dzieło uzupełnił w 1970 r. francuski malarz Alfred 
Manessier. Na katedralnych organach z XIX w.  
grali z kolei Ferenc Liszt i Anton Bruckner.  
Warto też wejść po 365 schodkach na dzwonni-
cę (74 m), aby podziwiać widok na miasto. 

Z mostu Pont de Zähringen widać położone 
w dole stare miasto. Schodki przed mostem 
prowadzą do brzegu Sarine. Spokojne uliczki 
uwodzą spacerowiczów, knajpki i kawiarnie 
wystawiają stoliki na zewnątrz, a ruch samocho-
dów jest bardzo ograniczony. Drewniany most 
Berneński (Pont de Berne) z 1653 r. prezentuje 
się widowiskowo. Do nowszej części miasta 
wrócisz stromą uliczką Stalden, częściowo po 
schodach. Alternatywą jest spacer brzegiem rze-
ki i powrót mostem Pont du Milieu. Do Route des 
Alpes kursuje historyczna kolejka linowo-szy-
nowa (Funiculaire, nazywana tutaj La Funi lub 
Füni) – pełen nostalgii wagonik napędza... woda 
z miejskiej kanalizacji (2 min, 2,90 CHF). Kolejka 
łączy francuskojęzyczne Górne Miasto z bardziej 
niemieckojęzycznym Dolnym Miastem. 

Kto nie zobaczył muzeum Jeana Tinguely’ego 
w Bazylei, może nadrobić zaległości we Fryburgu. 
Tinguely urodził się tutaj w 1925 r., ale wycho-
wał w Bazylei. Ten rzeźbiarz nowego realizmu 
zasłynął dzięki ruchomym maszynom („sztuka 
kinetyczna”). W byłej zajezdni tramwajowej 
w Muzeum Sztuki i Historii zobaczysz wystawę 
„Espace Jean Tinguely – Niki de Saint Phalle” (Rue 
de Morat 2, www.fr.ch/mahf, 7 CHF). Urodzona 
we Francji Niki de Saint Phalle (1930-2002) była 
żoną Tinguely’ego, a także malarką i rzeźbiarką. Jej 
najsłynniejszymi dziełami są postaci „Nana” – abs-
trakcyjne, kolorowe figury grubych kobiet (np. na 
dworcu głównym w Zurychu). Tak jak w Bazylei, 
tak i we Fryburgu porusza się fontanna Tingu-
ely’ego o niepowtarzalnej konstrukcji. Nazwana 
została imieniem kierowcy Formuły 1 Jo Sifferta, 
przyjaciela Tinguely’ego, który w 1971 r. zginął 
w wypadku (Place Jean Tinguely). Dla znawców 
architektury ciekawy jest budynek Banku Kanto-
nalnego przy Boulevard de Pérolles 1, autorstwa 
słynnego szwajcarskiego architekta Maria Botty. 

Autem wjedziesz do najstarszej części, ale jest tu 
stromo i mało miejsc parkingowych. Lepiej zapar-
kować na górze, w nowej części miasta. 

 b www.fribourgtourisme.ch

http://www.fr.ch/mahf
http://www.fribourgtourisme.ch
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GRUYÈRES  
SER I KOSMICI

Fotogeniczne, opasane murami miasteczko 
z placem i potężnym zamkiem rozłożyło się na 
skale górującej nad płaską okolicą. Dolne części 
budynków z XV-XVII w. zajmują restauracje, 
kawiarnie, sklepy z pamiątkami i miniserowarnie. 
Na domach najczęściej widać symbol żurawia, 
herbowego ptaka, a pochyły, brukowany plac 
kończą fontanna i kapliczka. Obraz uzupełniają 
górskie szczyty w tle. 

W drodze do zamku, w lokalu po lewej 
stronie, zobaczysz nietypowe wypo-
sażenie, przypominające gigantyczne 
kręgosłupy. 

To HR Giger Bar, zaprojektowany przez twórcę 
„Obcego”. Więcej jego przedziwnych, momentami 
strasznych obrazów i rzeźb jest w muzeum na-
przeciwko baru. Hans Ruedi Giger (1940-2014), 
szwajcarski artysta i malarz, za postać „Obcego” 
otrzymał statuetkę Oscara (www.hrgigermu-

seum.com, 12,50 CHF, razem z zamkiem 19 CHF). 
Dla kontrastu, po sąsiedzku na ławeczkach 
wypoczywają seniorzy z pobliskiej rezydencji. 
Jeszcze bliżej zamku jest Muzeum Tybetu  
z 300 rzeźbami (www.tibetmuseum.ch, 10 CHF, 
razem z zamkiem 17 CHF). 

Średniowieczny zamek należał do hrabiów 
Gruyères i po bankructwie ostatniego z nich, 
Michela, w XVI w., wielokrotnie zmieniał właści-
cieli. W 1938 r. odkupił go kanton Fryburg i urzą-
dził w nim muzeum (www.chateau-gruyeres.ch, 
10 CHF, razem z serowarnią 16 CHF). Zamek od 
środka prezentuje się romantycznie i odpowiada 
wyobrażeniom o tego typu budowlach. Z tarasu 
przed wejściem masz widok na szczyt Moléson 
(2002 m n.p.m.). 

Jeśli Gruyères generalnie brzmi znajomo, to 
absolutnie masz rację: produkcję legendarnego, 
pikantnego sera obejrzysz w serowarni pokazowej 
przy dworcu kolejowym (Schaukäserei, La Maison 
du Gruyère, Place de la Gare 3, www.lamaison-
dugruyere.ch, 7 CHF). Oficjalnie ser nazywa się 

http://www.hrgigermuseum.com
http://www.hrgigermuseum.com
http://www.tibetmuseum.ch
http://www.chateau-gruyeres.ch
http://www.lamaisondugruyere.ch
http://www.lamaisondugruyere.ch


145

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 H
 –

 N
E

U
C

H
Â

T
E

L
 –

 B
E

R
N

O

LUGANO

„Le Gruyère AOP” i występuje w kilku stopniach 
dojrzałości. Co roku powstaje go ok. 30 tys. ton, 
z czego połowa zostaje w Szwajcarii. W piwnicy 
przy hali wejściowej za przeszkloną ścianą składo-
wane są krążki pracowicie obracane przez robota. 
W tym samym budynku jest sklepik z serami 
i restauracja samoobsługowa. Raz dziennie Pociąg 
Czekoladowy z Vevey przywozi turystów, którzy 
przed wizytą w fabryce czekolady w pobliskim 
Broc zatrzymują się w Gruyères na obiad. 

Parking przy serowarni lub w drodze do mia-
steczka (zakaz wjazdu samochodem). 

 b www.la-gruyere.ch

OKOLICE GRUYÈRES  
CZEKOLADA I BALONY

Na pobliski szczyt Moléson z wioski Moléson-
-sur-Gruyères (niecałe 6 km od Gruyères) wje-
dziesz najpierw kolejką linowo-szynową, a po-
tem kabiną (www.moleson.ch, 35 CHF). Przy 

ładnej pogodzie zobaczysz najwyższe szczyty 
alpejskie, z Mont Blanc na czele. Do tego jest 
kilka szlaków wędrownych. 

W Maison Cailler w Broc odwiedzisz fabrykę 
czekolady. Cailler, tradycyjna szwajcarska firma, 
powstała w 1819 r. i wyprodukowała pierwszą na 
świecie tabliczkę czekolady. Od 1929 r. należy do 
koncernu Nestlé. Produkcji nie zobaczysz (z po-
kazowej linii schodzą okrągłe batoniki Branche), 
ale zapoznasz się z dziejami kakao i czekolady 
lub przygotujesz (po zgłoszeniu) własne, słodkie 
kreacje. Na koniec zwiedzania obowiązkowa de-
gustacja (Rue Jules Bellet 7, Broc, www.cailler.ch,  
kliknąć na „Maison Cailler”, 12 CHF). 

Cały region leży już w parku przyrodniczym 
Gruyère (Parc naturel régional Gruyère Pays-
-d’Enhaut, www.gruyerepaysdenhaut.ch).  
Podążając Grand Tour, w wiosce Rossinière 
(www.rossiniere.ch) zwróć uwagę na Grand Cha-
let, jeden z największych domów w Szwajcarii. 
W 1977 r. kupił go Balthasar Kłossowski de Rola, 
nazywany Balthusem, polsko-francuski malarz 

http://www.la-gruyere.ch
http://www.moleson.ch
http://www.cailler.ch
http://www.gruyerepaysdenhaut.ch
http://www.rossiniere.ch
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(1908-2001). W tym domu też zmarł, a dziś zaj-
muje go Balthus Fondation. 

Niepozorna wioska Château-d’Œx, dzięki ideal-
nym warunkom do latania balonem na gorące 
powietrze, zimą staje się światową stolicą tej 
aktywności. Szwajcar Bertrand Piccard w 1999 r. 
właśnie z Château-d’Œx rozpoczął udaną próbę 
okrążenia globu balonem bez lądowania. 

Z GSTAAD 
DO INTERLAKEN  

GÓRY I DOLINY

W Saanen skręcisz do światowej sławy kurortu 
Gstaad (wym. „Gsztad”). Wioska z drewnianymi 
domami, luksusowymi hotelami i ofertą sklepów 
niczym z zuryskiej Bahnhofstrasse jest magne-
sem dla prominentów i gwiazd z całego świata. 
Madonna wyprawiała tu swoje urodziny, a Ro-
man Polański posiada wakacyjny dom. Tylko  
11 km od Gstaad oddalone są z kolei dwa malow-
nicze jeziora i torfowiska Lauenensee, położone 
na wys. 1381 m n.p.m. (www.lauenen.ch,  
www.gstaad.ch). 

Zielona dolina rzeki Simme, którą ruszysz 
w dalszą trasę, z porozrzucanymi wioska-
mi z drewnianą zabudową, zadaszonymi 
mostami i biało-brązowymi krowami rasy 
Simmental to szwajcarska idylla. 

Ciut poza trasą, w Mülenen, w bok od Spiez, 
kolejka linowo-szynowa wspina się na szczyt 
Niesen (2336 m n.p.m., www.niesen.ch, 38 CHF 
powrotny), nazywany Szwajcarską Piramidą. 
Wzdłuż torów prowadzą schody, i to najdłuższe 
na świecie – 11 674 stopnie trafiły nawet do 
Księgi rekordów Guinnessa. Przeciętny śmiertel-
nik może na nie jedynie popatrzeć, ale co roku na 
początku czerwca organizowany jest bieg Niesen 
(Niesenlauf). Rekord mężczyzn pochodzi z 2011 r. 
i wynosi 55 min 55 sek. Dla kobiet odpowiednio: 
1 godz. 7 min i 7 sek. (2005 r.). 

Spiez jest atrakcyjnie położoną miejscowością  
– już sprzed dworca masz widok na zatokę jezio-
ra Thun (Thunersee), uważaną za jedną z najpięk-
niejszych zatok nad jeziorem w Europie. Spiez 
to także dobre miejsce na wycieczki do doliny 
Kandertal (przed tunelem Lötschberg, Kander-
steg, instagramowe jeziorko Blausee i okolice) 
oraz do Adelboden (szlaki wędrowne, trasy 
wspinaczkowe i rowerowe, www.adelboden.ch). 
Z Kanderstegu do miejscowości Goppenstein po 
południowej stronie Alp przejedziesz pociągiem 
na platformach (co 30 min, w godz. 6-23, ok. 20 
min, 25-28 CHF/auto, www.bls.ch). Dalej doje-
dziesz do Doliny Rodanu i tamtejszego odcinka 
Grand Tour. 

 Jezioro Thun i szczyt Niesen 

http://www.lauenen.ch
http://www.gstaad.ch
http://www.niesen.ch
http://www.adelboden.ch
http://www.bls.ch
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PRAKTYCZNIE

Informacja turystyczna:

Murten: Murten Tourismus, 
Französische Kirchgasse 6,  
www.regionmurtensee.ch

Fribourg: Fribourg Tourisme, 
Place Jean Tinguely 1,  
www.fribourgtourisme.ch

Gruyères: Gruyère Tourisme, Rue 
de Bourg 1, www.la-gruyere.ch

Gstaad: Destination Gstaad, 
Promenade 41, www.gstaad.ch

GDZIE SPAĆ I JEŚĆ

La Noisetière B&B: Route de 
Lentigny 68, Corserey, +41 
795468373, www.noisetiere.ch. 
Na terenach wiejskich pomiędzy 
Payerne a Fryburgiem. Małe 
studio 15 mkw., ale pomysłowo 
wyposażone. 150 CHF/2 os., 
z aneksem kuchennym, rowery 
i parking bezpłatnie. Właściciel 
dodał jeszcze małą przyczepę/
kampera z wesołą nutą: daszek, 
minitaras, nawet parę kresek 
Wi-Fi i dwa razy po 3 min ciepłej 
wody! Dla romantyków. 

Hotel-Restauracja Mont Vully: 
Route du Mont 50, Lugnorre,  
+41 266732121, www.hotel-
-mont-vully.ch. Na południowym 
zboczu góry między Murten a Ne-
uchâtel. Przytulna atmosfera, 
z wnętrzami w drewnie i ładnymi 
widokami, szczególnie z dużego 
tarasu. Pokoje od 200 CHF/2 os. 

Studios Bellevue: La Petite Fin 18, 
Charmey, +41 269272384, rezer-
wacje przez www.booking.com.  
Ładne apartamenty powyżej 
centrum wioski. Taras z widokiem 
na okolice, aneks kuchenny. 
W dobrej cenie: od 140 CHF/3 os. 
(w tym parking prywatny). 

B&B Rosaly: Route de la Ray 32, 
Château-d’Œx, +41 269246284, 
www.rosaly.ch. Rustykalne, przy-
jemne, duże pokoje w drewnie. 
Smaczne śniadanie. Blisko cen-
trum, z widokiem na góry. Pokój 
już od 115 CHF/2 os., jednoosobo-
wy od 80 CHF, parking publiczny 
(ew. opłaty). 

Posthotel Rössli: Promenade 10, 
Gstaad, +41 337484242,  
www.posthotelroessli.ch. Naj-
starszy pensjonat w Gstaad, 
z 1845 r. W stylu górskiej chaty, 
przytulnie, dużo drewna, dobre 
śniadanie. Od ok. 160 CHF/2 os., 
parking publiczny bezpłatny. 

Chalet Weidhaus Ferienwohnung 
& Zimmer: Gmüntestrasse 15, 
Gstaad, +41 337445639,  
www.gstaad-ferien.ch. Pokoje 
i apartamenty w starej chatce 
alpejskiej, 15 min pieszo od 
centrum Gstaad. Nowe, czyste 
i wygodne wnętrza, sympatyczni 
gospodarze, pokoje różnej ka-
tegorii już od ok. 100 CHF/2 os. 
Najtańsze pokoje bardzo małe, 
ale większe już za 150 CHF, 
parking prywatny bezpłatny. 

Hotel Kernen: Dorfstrasse 58, 
Schönried, +41 337484020, 
www.hotel-kernen.ch. Blisko 
Gstaad, w imponującym drew-
nianym budynku. Ładne pokoje, 
miła atmosfera, świetna restaura-
cja. Od 150 CHF/2 os., prywatny 
parking w cenie. 

Restaurant de l’hôtel de Ville: 
Grande Rue 6, Fryburg,  
+41 263212367, www.restaurant-
-hotel-de-ville.ch. W stosunkowo 
małym Fryburgu jest zaskakująco 
dużo restauracji typu „gourmet”, 
czyli najwyższej kategorii. Jedną 
z najlepszych, na pierwszym 
piętrze hotelu de Ville (16 pkt  

Gault &Millau, ładny widok), 
prowadzi Frédérik Kondratowicz, 
który wywodzi się z rodziny 
polskiego pochodzenia (sam nie 
mówi po polsku, ale jego synowie 
noszą tradycyjne polskie imiona). 
Wspaniała kuchnia, spore porcje. 

Boulangerie Saudan: Route 
de Villars 38, Fryburg, +41 
264241583, www.boulangerie-
-saudan.ch. Świetna cukiernia, 
piekarnia, kawiarnia i herbaciar-
nia ze specjalnościami w stylu 
francuskim. Także kanapki na 
słono i śniadania, w poniedziałki 
zamknięte. 

...III AKCJA!

Avenches Opéra  
– lipiec, Avenches, festiwal 
operowy na tle antycznych ruin, 
Facebook: Avenches Opera. 

SlowUp Murtensee  
– kwiecień, 32 km dróg dookoła 
jeziora Murten tylko dla porusza-
jących się siłą własnych mięśni, 
www.slowup.ch/murtensee. 

Trüffelmarkt  
– listopad, Murten, targ z ok. 20 
stoiskami ze świeżymi truflami, 
prosto z okolicznych lasów,  
i daniami z tego przysmaku, 
www.schweizertrueffel.ch. 

http://www.regionmurtensee.ch
http://www.fribourgtourisme.ch
http://www.la-gruyere.ch
http://www.gstaad.ch
http://www.noisetiere.ch
http://www.hotel-mont-vully.ch
http://www.hotel-mont-vully.ch
http://www.booking.com
http://www.rosaly.ch
http://www.posthotelroessli.ch
http://www.gstaad-ferien.ch
http://www.hotel-kernen.ch
http://www.restaurant-hotel-de-ville.ch
http://www.restaurant-hotel-de-ville.ch
http://www.boulangerie-saudan.ch
http://www.boulangerie-saudan.ch
http://www.slowup.ch/murtensee
http://www.schweizertrueffel.ch
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

INTERLAKEN 
 POD DACHEM EUROPY

Pochodząca z łaciny nazwa Interlaken 
(568 m n.p.m., 6 tys. mieszk.) zdradza wszystko: 
pomiędzy jeziorami (Thun i Brienz). To chyba 
najważniejsze miejsce wypadowe na górskie 
wycieczki w całej Szwajcarii. Stąd też wąskotoro-
we pociągi Kolei Jungfrau wyruszają na Jungfrau-
joch, który przyciąga turystów z całego świata. 

1. Interlaken – łąka z widokiem

Między dworcami Interlaken West a Ost pospa-
cerujesz promenadą obok kasyna i hoteli z belle 
époque, z Victoria Jungfrau na czele. Z rozległej 
łąki Höhenmatte, w samym centrum, możesz 
podziwiać fantastyczny widok na ośnieżony 
masyw Jungfrau oraz na lądujących paralotnia-
rzy. Tak drogocenna działka pozostaje niezabu-
dowana: w XIX w. pole kupiło kilkudziesięciu 
mieszkańców, którzy uchwalili bezterminowy 
zakaz budowy. Stara część miejscowości to kilka 

uliczek i plac z fontanną za rzeką Aare, niedaleko 
Interlaken West. 

Przejdź się brzegiem rzeki do drewnia-
nego, zadaszonego mostu z zaporami 
regulującymi przepływ wody. 

W Muzeum Regionu na trzech piętrach przed- 
stawiona jest 200-letnia historia lokalnej tury- 
styki (Touristikmuseum der Jungfrauregion,  
Obere Gasse 28, Unterseen/Interlaken,  
www.tourismuseum.ch, 8 CHF). 

2. Harder Kulm – mała górką z wielką 
platformą

Z dworca Interlaken Ost, na jego tyłach, wyru-
szają wagoniki funikularu na Harder Kulm  

 Harder Kulm 

http://www.tourismuseum.ch
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Giessbach (www.giessbach.ch, 14 progów) jest 
też fotoramka Grand Tour. Z miejscowości Brienz 
na końcu jeziora dojedziesz koleją parową Brien-
zer Rothorn na szczyt Rothorn (z niesamowitym 
widokiem na jezioro), do Meiringen czy do skan-
senu Ballenberg (propozycje wycieczek poniżej). 
Do Interlaken wrócisz statkiem lub pociągiem 
(ok. 20 min). 

Statki kursujące po jeziorze Thun zawijają do 
okazałej zatoki w Spiez, z górującym nad nią 
zamkiem. Romantycznych zamków nad brzegiem 
zobaczysz zresztą więcej, z Oberhofen na czele. 
Start z przystani za dworcem Interlaken West 
(Schifffahrt Berner Oberland, www.bls.ch/schiff, 
od poł. V do X, Interlaken West-Spiez: powrotny 
16 CHF w 2. klasie, Interlaken Ost-Giessbach: po-
wrotny 46 CHF). Jeśli chcesz cały dzień szaleć po 
obu jeziorach, to jest bilet za 70 CHF w 2. klasie!

(1322 m n.p.m., co pół godz., 34-40 CHF).  
W secesyjnym budynku mieści się restauracja. 
Z wystającej ze skał platformy roztacza się 
wspaniały widok na Interlaken (zwłaszcza 
nocą), masyw Jungfrau i oba jeziora. Jeśli Jun-
gfrau to „Top of Europe”, to Harder Kulm jest 
„Top of Interlaken”. Bycie na topie zależy więc 
też od punktu odniesienia. 

3. Statkiem po jeziorach – kolejką  
na wodospad

Pasma górskie prezentują się wspaniale podczas 
rejsu statkiem po jeziorze Brienz (przystań na 
tyłach dworca Interlaken Ost). Statek zatrzymuje 
się przy historycznym hotelu Giessbach (z przy-
stani kolejką funikular, 10 CHF powrotny, goście 
bezpłatnie). Przy kaskadowych wodospadach 

 Grand Hotel Victoria 

http://www.giessbach.ch
http://www.bls.ch/schiff
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4. Jungfraujoch  
na dachu Europy (3454 m n.p.m.)

Nosi dumny przydomek „Top of Europe” i określa 
najwyżej położony dworzec kolejowy w Europie. 
Klasyczna wycieczka z Interlaken Ost prowadzi 
przez Wengen i Kleine Scheidegg, a dalej tune-
lem na Jungfraujoch. Powrót przez Kleine Sche-
idegg i Grindelwald. 

Ale uwaga: od końca 2020 r. kursuje też Eiger 
Express, czyli supernowoczesna kolejka z duży-
mi gondolami z nowiusieńkiego terminalu w Grin-
delwaldzie. Z widokiem na słynną północną 
ścianę Eigeru (Eigernordwand, „North Face”) uno-
sisz się przez 15 min aż do równie nowiusieńkiej 
stacji „Eigergletscher”. Stamtąd jeszcze 20 min 
tunelem na Jungfraujoch. Króciutki przystanek 
przy Eismeer służy aklimatyzacji i podziwianiu 
mas śniegu przez okna wykute w skalnym ma-
sywie. Na koniec jeszcze 111 m wyżej najszybszą 
windą w Szwajcarii. A tam, z otwartego tarasu, 
czekają odjazdowe, prawie już nierealne wi-

doki na górskie szczyty i największy lodowiec 
w Alpach – Aletsch (UNESCO). Jak pionierskie 
było to przedsięwzięcie, które zainicjował Adolf 
Guyer-Zeller (sam zresztą nie dożył ukończenia 
budowy), pokazuje multimedialna wystawa Alpi-
ne Sensation. 

Nowa trasa przez Eigergletscher jest  
szybsza, ale tak czy siak, Jungfraujoch  
to wyprawa na cały dzień. 

Raz, że na szczycie jest sporo atrakcji, a dwa,  
że musisz dać sobie nieco czasu na adaptację do 
zmieniającej się szybko wysokości: Interlaken 
leży na 568 m n.p.m., Grindelwald – na 1034 m, 
Wengen – 1274 m, Kleine Scheidegg – 2061 m, 
a nowa stacja Eigergletscher – 2320 m. Nawet 
latem temperatura na Jungfraujoch rzadko prze-
kracza 0 stopni, a wiatr wieje czasem z prędko-
ścią 260 km/godz. Ale za to słońca nie powinno 
brakować – świeci tu 1700 godz. rocznie, czyli 
przeciętnie 4,7 godz. dziennie. 

 Przystań  w Interlaken 
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Jungfraujoch upodobali sobie producenci filmów 
z Bollywood. To też ulubione miejsce Japończy-
ków, Koreańczyków i Chińczyków. Jest także 
Eispalast – wyrzeźbiona ręcznie w latach 30.  
XX w. grota lodowcowa z rzeźbami i kapliczką 
ślubów. Charakterystyczna kopuła należy z kolei 
do obserwatorium astronomicznego Sphinx. 
Z Jungfraujoch wyruszysz na dwudniowy trek-
king z przewodnikiem przez lodowiec Aletsch do 
Märjelenalp w Wallis, z noclegiem w schronisku 
Konkordia na wysokości 2850 m n.p.m. Gdy bu-
dowano je pod koniec XIX w., było ok. 50 m nad 
lodowcem. Dziś do schroniska trzeba pokonać 
ponad 150 m i 430 stopni po metalowej drabince. 
Spokojniej jest w Snow Fun Park: do wyboru masz 
krótkie zjazdy na nartach czy sankach, a więk-
szość atrakcji na szczycie jest w ramach biletu. 

Kolejka z Interlaken Ost na Jungfraujoch i z po-
wrotem: 210,80 CHF, niezależnie od wyboru 
trasy. Możesz też np. wjechać na górę nową 
gondolą, a zjechać kolejką zębatą. Ewentualne 
zniżki na www.jungfrau.ch. 

5. Schynige Platte (2076 m n.p.m.) 
mała siostra Jungfraujoch

Może nie tak blisko nieba, ale i tak dosyć wy-
soko leży Schynige Platte, (www.jungfrau.ch, 
kolejką zębatą z Wilderswil 50 min, 71,20 CHF 
powrotny). 

Z góry roztacza się powalający wręcz 
widok na giganty Alp Berneńskich, dra-
matyczną Dolinę Lauterbrunnen, Inter-
laken i oba jeziora, z widoczną różnicą 
w kolorze wody, w zależności  
od naniesionego materiału skalnego. 

Z dworca prowadzi kilka szlaków wędrownych 
do punktów widokowych, a także granią wzdłuż 
jeziora Brienz. Jest też ogród botaniczny Alpen-
garten Schynige Platte (www.alpengarten.ch, 
wstęp z biletem kolejowym). 

 Obserwatorium Sphinx – rozciąga się z niego piękny widok na Jungfraujoch 

http://www.jungfrau.ch
http://www.jungfrau.ch
http://www.alpengarten.ch
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terlaken i skorzystać z biletu combi (130,40 CHF):  
pociągiem do Lauterbrunnen z opiewanym przez 
poetów i instagramerów wodospadem Staubbach 
o wysokości 300 m, dalej kolejką kabinową  
do Grütschalp, stamtąd kolejką wąskotorową do 
uroczego Mürren i następnie kabiną na Schilthorn. 
Powrót kabiną do Stechelbergu, autobusem do 
Lauterbrunnen i pociągiem do Interlaken. Wbrew 
pozorom, podróżuje się bez stresu i wygodnie. 

Pomiędzy Stechelbergiem a Lauterbrunnen 
możesz zatrzymać się przy wodospadach Trüm-
melbach. Dziesięć kaskad przewala się z hukiem 
wewnątrz skał, a ty podziwiasz je z galerii i tuneli 
(www.truemmelbachfaelle.ch, 12 CHF). Strome, 
mające nawet 700 m wysokości ściany doliny 
upodobali sobie skoczkowie base jumping.  
W Mürren jest 5 platform, z których rzucają się 
w dół, aby krótko przed ziemią rozwinąć spado-
chron i wylądować, co najczęściej się udaje. 

7. Brienz/Rothorn, Ballenberg, Me-
iringen – Holmes, Sherlock Holmes

Czasami manowce się opłacają: z Interlaken 
droga nr 11, wiodąca północnym brzegiem jeziora 

6. Schilthorn (2970 m n.p.m.)  
– pozdrowienia od 007

Jeśli masz nerwy ze stali, już na stacji pośredniej 
w Birg możesz skorzystać z fantastycznego do-
świadczenia, jakim jest Thrill Walk, czyli ażuro-
wa konstrukcja przyklejona do skał. Pod stopami 
tylko przepaść. 

I jeszcze kilka prowokacji, jak kawałek 
grubego szkła w podłodze lub tunel  
z siatki, ale te odcinki można akurat  
ominąć. Niby tylko kilkaset metrów,  
ale przeżycie mocne!

Na szczycie Schilthornu dużo frajdy mają też miło-
śnicy agenta 007 – w Bond World 007 w interak-
tywny sposób zapoznasz się z fragmentami filmu, 
„posterujesz” helikopterem i zjedziesz na bobsleju, 
strzelając do wrogów. Tutaj właśnie w 1969 r. krę-
cono film „W tajnej służbie Jej Królewskiej Mości”. 
Był to jedyny występ Australijczyka George’a La-
zenby’ego w roli 007. Do dziś uznanie bondoma-
nów wzbudzają filmowy pościg na nartach (teraz 
może nieco sztuczny) i wspaniałe widoki. Dojazd: 
samochodem do Stechelbergu i kolejką kabinową 
na raty na Schilthorn (www.schilthorn.ch, 108 CHF 
powrotny). Możesz też zostawić samochód w In-

 Wodospad Mürren  

http://www.truemmelbachfaelle.ch
http://www.schilthorn.ch
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Brienz, po 17 km doprowadzi cię do wioski o tej 
samej nazwie. Od ponad 120 lat kolejka Brienzer 
Rothorn, jedyna parowa kolejka zębata w Szwaj-
carii, z otwartymi z boku wagonami, sapiąc 
i dysząc, wspina się na szczyt Brienzer Rothorn 
(2350 m n.p.m.). Podróżni w tym czasie mogą 
podziwiać panoramiczny widok na jeziora i góry 
(www.brienz-rothorn-bahn.ch, 94 CHF powrotny). 

W Ballenbergu na 66 ha zgromadzono ponad 100 
oryginalnych zabudowań z całej Szwajcarii i ok. 
250 zwierząt domowych. W skansenie spokojnie 
spędzisz cały dzień (Ballenberg, Freilichtmuseum 
der Schweiz, Museumsstrasse 131, 3858 Hofstet-
ten bei Brienz, www.ballenberg.ch, 28 CHF). 

Wioska Meiringen z kolei, dzięki sir Arthurowi 
Conan Doyle’owi, twórcy Sherlocka Holmesa, 
na zawsze trafiła do historii literatury. Holmes 
miał zginąć podczas walki nad wodospadami 
Reichenbach. Okazało się później, że uratował 
się w spektakularny sposób, a opisy jego przygód 
mogły być kontynuowane. Dojazd do 120-metro-
wych wodospadów staromodną kolejką (www.
grimselwelt.ch, 12 CHF powrotny). W wiosce 
w małym muzeum odwzorowano pokój detekty-
wa (Bahnhofstrasse 26, www.sherlockholmes.ch,  
5 CHF). Za wioską rozpoczyna się spektaku-

larny wąwóz rzeki Aare, ze ścianami do 200 m 
wysokości. Cały wąwóz (1,4 km) można przejść, 
częściowo po galeriach w skale. Wejście zachod-
nie w Meiringen, wschodnie – w Innertkirchen, 
przystanki pociągu przy obu wejściach  
(www.aareschlucht.ch, 10 CHF, z wodospadami 
Reichenbach 18 CHF). 

8. Wzdłuż Jeziora Thun – skup się na 
drodze...

Pierwszy przystanek za Interlaken w kierunku 
Berna to jaskinie Beatusa (Beatushöhlen, Beaten-
berg, www.beatushoehlen.ch, zwiedzanie co ok. 
45 min, trwa ok. 75 min, 18 CHF). Dostępny jest 
1 km z 14-kilometrowego systemu jaskiń. Dalej 
spektakularny odcinek prowadzi wzdłuż jeziora 
Thun, bezpośrednio nad ostro uciętym, stromym 
brzegiem. 

Miejscami wydaje się, że droga wisi  
na skałach nad wodą. 

Uwaga: droga jest wąska, pełna zakrętów i cia-
snych tuneli, a w weekendy panuje na niej duży 
ruch. W niektórych miejscach możesz się zatrzy-
mać na parkingu i wskoczyć do wody. 

Nad miasteczkiem Thun (560 m n.p.m., 44 tys. 
mieszk.) na końcu jeziora góruje późnośrednio-
wieczny zamek z czterema wieżami w narożni-
kach. Z jednej z nich roztacza się widok na morze 
czerwonych dachówek, jezioro i góry. W zamko-
wym muzeum zobaczysz wystawę poświęconą 
900-letniej historii miasta oraz średniowieczne 
dywany (Schloss Thun, Schlossberg 1, www.
schlossthun.ch, 10 CHF lub 15 CHF z wystawą 
specjalną). Do Berna jedziesz wśród pagórków, 
lasów i soczyście zielonych pól, skrajem parku 
przyrodniczego Gantrisch. 

 b www.thunersee.ch

 Kolejka Brienzer Rothorn 

http://www.brienz-rothorn-bahn.ch
http://www.ballenberg.ch
http://www.grimselwelt.ch
http://www.grimselwelt.ch
http://www.sherlockholmes.ch
http://www.aareschlucht.ch
http://www.beatushoehlen.ch
http://www.schlossthun.ch
http://www.schlossthun.ch
http://www.thunersee.ch
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 INTERLAKEN PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna: Inter-
laken Tourismus, Höheweg 37, 
www.interlaken.ch. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Youth Hostel: Untere  
Bönigstrasse 3a, Interlaken,  
+41 338261090, www.youthho-
stel.ch/interlaken. Nowoczesne 
schronisko młodzieżowe blisko 
Interlaken Ost. 18 pokoi 2-os., 
cztery z nich z balkonem, podłogi 
parkietowe, pościel i ręczniki, 
z restauracją i lounge, od  
50 CHF/os. w sali, od 160 CHF/ 
2 os. z łazienką, parking prywat-
ny 12 CHF. 

Interlaken: Höheweg 74,  
Interlaken, +41 338266868, 
www.hotelinterlaken.ch. Nowo-
czesny hotel w samym centrum, 
w budynku z XIV w. ze światową 
historią – nocowali tutaj Lord 
Byron i Felix Mendelssohn, o czym 
przypominają ich wizerunki na 
zewnętrznej ścianie. Ogród japoń-
ski po sąsiedzku. Dwójka od  
130 CHF, parking bezpłatny.

Alpenruh: Eggli 954B, Mürren, 
+41 338568800, www.alpenruh-
muerren.ch. Przy samej stacji 
kolejki na Schilthorn (auto zostaje 
na parkingu w Stechelberg). 
Nowoczesne, nieduże pokoje 
z szerokim widokiem na masyw 
Jungfrau. Restauracja w hotelu. 
Od 150 CHF/2 os., psiaki 10 CHF.

Eiger Lodge: Grundstrasse 58, 
Grindelwald, +41 338543838, 
www.eigerlodge.ch. W ramach 
nowoczesnego terminalu nowiut-
kiej kolejki na Eigergeltscher. 
Bardziej młodzieżowe pokoje 
wieloosobowe, ale także dwójki 
w wersji easy (od 90 CHF) lub 
chic (od 130 CHF). Także pakiety 

rodzinne. Auto 5 CHF, ale więcej 
miejsca jest w terminalu kolejki.

Hüsi Bierhaus: Postgasse 3, 
Interlaken, +41 338232332, 
www.huesi-interlaken.ch. Super-
przyjemna restauracja w stylu 
pubu, z imponującym wyborem 
dobrych browarów. Rustykalne 
jedzenie, stosunkowo niedrogie: 
od domowych burgerów po 
bierbratwurst, czyli kiełbasę 
piwną. 

Ox Restaurant & Grill: Am Markt-
platz, Interlaken, +41 338281220, 
www.ox-interlaken.ch. Steak-
house, burgery, ale i coś dla 
wegetarian. Sympatyczne miejsce 
i obsługa. 

...III AKCJA!

International Trucker & Country 
Festival – 3 dni w czerwcu, Inter-
laken, spotkanie współczesnych 
kowbojów i ich pojazdów plus 
pasująca do tego muzyka,  
www.trucker-festival.ch. 

Jungfrau Marathon – 2 dni we 
wrześniu, 42,195 km pod górę 
z Interlaken, przez Wengen,  
na Kleine Scheidegg, 4 tys. 
uczestników na tle wspaniałej 
górskiej scenerii,  
www.jungfrau-marathon.ch. 

http://www.interlaken.ch
http://www.youthhostel.ch/interlaken
http://www.youthhostel.ch/interlaken
http://www.hotelinterlaken.ch
https://www.google.com/search?q=alpenruh+restaurant+murren&client=opera&hs=kFG&ei=MYmTYOWME4uGwPAPn_Wa6Aw&hotel_occupancy=&oq=alpenruh+murren&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYADIICAAQBxAeEBMyCAgAEAcQHhATMggIABAHEB4QEzIKCAAQBxAKEB4QEzIICAAQBxAeEBMyBggAEB4QEzIGCAAQHhATMggIABAFEB4QEzIICAAQBRAeEBMyCAgAEAUQHhATOg0IABCwAxAHEAoQHhATOg0IABDHARCvARCwAxATOgkIABCwAxAeEBM6CAgAEAcQChAeOgYIABAHEB46CAgAEAcQBRAeOgoIABDHARCvARATOgoIABAHEAUQHhATUNU7WLxKYMpbaAFwAHgBgAGEBYgB2BeSAQswLjIuMi4yLjIuMZgBAKABAaoBB2d3cy13aXrIAQPAAQE&sclient=gws-wiz
http://www.alpenruh-muerren.ch
http://www.alpenruh-muerren.ch
http://www.eigerlodge.ch
http://www.huesi-interlaken.ch
tel:0041338281220
http://www.ox-interlaken.ch
http://www.trucker-festival.ch
http://www.jungfrau-marathon.ch
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SCHILTHORN:  
RELAKS I ADRENALINA

P O Z N A J  B L I Ż E J

Region Mürren-Schilthorn to raj dla miłośników gór,  
aktywnego wypoczynku i poszukiwaczy przygód. 

We wspaniałej scenerii wyso-
kogórskiego krajobrazu szczy-
tów Eiger, Mönch i Jungfrau, 
wpisanej na listę UNESCO, mo-
żesz do woli korzystać z uroków 
Alp: trekkingu, jazdy na rowe-
rach górskich czy via ferraty. 

Okolice Schilthornu (2970 m 
n.p.m.) zapewniają nieziemskie 
wręcz widoki. Gdy staniesz 
na górze, będziesz otoczony 
ponad 200 szczytami. Nigdzie 
indziej panorama na Eiger, 
Mönch i Jungfrau nie jest tak 
oszałamiająca. Rozkoszuj się 
widokiem na Alpy Berneńskie 
i Walijskie, lśniącymi błękitem 
jeziora Thun, Płaskowyżem 
Centralnym rozciągającym się 
w kierunku falujących pasm 
Jury, a przy idealnej widocz-
ności – nawet masywem Mont 
Blanc we Francji i Schwarzwal-
dem w Niemczech. 

Aby widoki te stały się jeszcze 
piękniejsze i dostępniejsze, 
niedaleko środkowej stacji 
Birg, na wysokości 2677 m 
n.p.m., przygotowano dla ciebie 
dwa unikalne obiekty widoko-
we. Najlepiej zacznij od wizyty 
na tarasie Skyline. Usytuowany 
nad pionową przepaścią, za-
pewnia niesamowitą panora-
mę. Zbudowany ze stali i szkła, 
z kratowaną podłogą, płynnie 
wtapia się w surowy, skalisty 
krajobraz. A jeśli potrzebujesz 
więcej adrenaliny, wybierz 
ścieżkę Thrill Walk. Zawieszo-
na na klifie prowadzi z tarasu 

Birg w dół, ku pionowym ścia-
nom imponującego masywu. 
Stalowa konstrukcja przylega 
do skały, a następnie odchyla 
się pod platformą widokową 
i kolejką linową, niejako opasa-
jąc masyw i kończąc swą trasę 
poniżej stacji kolejki. 

Kiedy już nasycisz się wspa-
niałą górską scenerią, Bond 
World zaprosi cię do świata 
Agenta 007. Schilthorn był 
głównym miejscem kręcenia 
kultowego filmu o Jamesie 
Bondzie „W tajnej służbie Jej 
Królewskiej Mości”. Obroto-
wa restauracja była siedzibą 
złoczyńcy Blofelda i nosiła 
nazwę Piz Gloria – tak zresztą 
nazywa się do dzisiaj. I oczywi-
ście zaprasza na obfity brunch 
Jamesa Bonda lub pyszny lunch 
(w menu jest na przykład spe-
cjalny burger z motywem 007), 
którymi można się delektować 
w czasie, gdy lokal wiruje bez-
szelestnie, robiąc obrót o 360 
stopni i dumnie prezentując 
alpejską panoramę. 

Hotel Alpenruh*** 
w Mürren

Obok stacji gondoli w wolnym 
od samochodów kurorcie Mür-
ren znajduje się uroczy hotel 
Alpenruh, oferujący fantastyczne 
widoki na okoliczne góry. Wiej-
ska, alpejska atmosfera znajduje 
odzwierciedlenie w wystroju 
domków i pokoi. Restauracja ser-
wuje lokalne specjały, a w przy-
padku pobytów dłuższych niż na 
dwie noce śniadanie w restauracji 
można zamienić na... śniadanie na 
szczycie Schilthornu!
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 Entlebuch 
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Chiasso

St. George

W tym rozdziale Grand Tour of Switzerland prowadzi od spokojnego i dostojnego Berna do 
gwarnej i turystycznej Lucerny. Pomiędzy tymi miastami oko cieszy szwajcarska idylla: 

łagodne pagórki, wiejskie solidne zabudowania, duża dawka chronionej przyrody, a także 
zamki. I nawet miejsce produkcji słynnego na cały świat sera, Emmentalera, nie zmienia faktu, 

że ten zakątek kraju pozostaje bardzo autentyczny. 

Odcinek I
Przez wiejską sielankę do gwarnej Lucerny

Berno – Emmental – Biosfera Entlebuch – zamek wodny Hallwyl – Lucerna

 ok. 180 KM  ok. 3 godz. 50 min 

 Widok z góry Pilatus na Jezioro Czterech Kantonów  
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J  

BERNO  
W UŚCISKU RZEKI AARE

Tak, to właśnie siedziba rządu i nieformalna 
stolica jednego z najważniejszych euro-
pejskich krajów. A przy tym Berno (450 m 
n.p.m., 144 tys. mieszk.) jest tak przejrzyste, 
tak leniwie przytulne i sympatyczne, jak 
ładne prowincjonalne miasteczko w innych 
krajach. Ale nie mów „prowincjonalne” – np. 
muzeum ekspresjonisty Paula Klee należy do 
światowych hitów. Starówka z listy UNESCO 
oczarowuje historycznymi uliczkami i placa-
mi, a widok z mostów czy tarasów na wijącą 
się w dole rzekę Aare jest zachwycający. 
Z pewnością potwierdziłyby to niedźwiedzie, 
które zamieszkują nowoczesny wybieg  
– w samym centrum. 

1. Most Nydegg – misie z panoramą

Berno idealnie nadaje się do odkrywania space-
rem – odległości nie są tu duże. Jego poznawanie 
możesz zacząć od Nydeggbrücke, mostu prze-
rzuconego nad płynącą w dole rzeką Aare, która 
w tym miejscu zakręca o 180 stopni. Tuż przy 
moście uwagę przyciągają słynne misie w ogro-
dzonym wybiegu o powierzchni 6 tys. mkw., 
który opada ku brzegom rzeki. Jego oficjalna 
nazwa to BärenPark Bern, wstęp jest bezpłatny 
i możliwy przez całą dobę (datki mile widziane). 
Obecnie mieszkają tutaj urodzone w Skandyna-
wii Björk i Finn z urodzonymi już w BärenPark 
dziećmi: Ursiną i Bernem. Obecność niedźwiedzi 
wiąże się z historią powstania miasta i księciem 

 Panorama miasta 
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Bertoldem V (von Zähringen), który w 1191 r. miał 
tutaj upolować niedźwiedzia, a potem założyć 
miasto (niem. „Bär” to „niedźwiedź”). 

2. Spacer po starówce – nie wpadnij 
do wody!

Charakterystyczne niskie arkady na parterze 
domów (tzw. Lauben), które na łącznej długości 
6 km kryją rozmaite sklepy i sklepiki, ułatwiają 
zwiedzanie przy niepogodzie. Na starówce zacho-
wało się jeszcze 11 kamiennych fontann z figurami 
z XVI w. Na środku Kramgasse uwagę zwracają 
trzy z nich, bogato udekorowane donicami z pelar-
goniami: mająca formę obelisku Kreuzgassbrunnen 
(akurat z XVIII w.), środkowa fontanna Samsona 
i najbardziej prominentna Zähringerbrunnen tuż 
przed Wieżą Zegarową. Ta ostatnia wspomina 
założyciela Berna, Bertolda V (von Zähringen). 
Przedstawiony jest on jako niedźwiedź-rycerz, 
u którego stóp baraszkuje niedźwiadek. Przez wie-
ki ulicą płynął potok, który zaopatrywał miesz-
kańców w wodę. Pod koniec XIX w., przy budowie 
linii tramwajowej, potok zakryto, aby po ponad 
100 latach, w 2005 r., ponownie go odsłonić. Dziś 
to wąski kanałek, który łączy fontanny. Może nie 

jest w 100 proc. bezpieczny dla dzieci (uwaga na 
maluchy!), ale to na pewno ciekawostka. Po lewej 
stronie, pod numerem 49, w latach 1903-1905 
zamieszkiwali Albert i Mileva Einstein. Fizyk  
pracował wtedy w urzędzie patentowym, a po  
pracy, prawdopodobnie z dużą pomocą Milevy, 
pisał swoją „Teorię względności”, opublikowaną 
w 1905 r. W domu mieści się niewielkie muzeum 
(Einsteinhaus, Kramgasse 49, www.einstein-bern.ch,  
6 CHF). Więcej dowiesz się w interaktywnym 
Muzeum Einsteina (Bernisches Historisches Mu-
seum, Helvetiaplat 5, www.bhm.ch, 13 CHF). Różne 
kolory tabliczek z nazwami ulic miały pod koniec 
XVIII w. kierować stacjonujących tutaj żołnierzy 
francuskich do właściwej dzielnicy. 

Na Kornhausplatz zwróć uwagę na chyba 
najbardziej oryginalną z fontann – Kindli-
fresserbrunnen, z wielkoludem pożerają-
cym dzieci. 

Z placu za uliczką Rathausgasse, równoległą do 
Kramgasse, dojdziesz z kolei do budynku ratusza 
z XV w. i fontanny będącej współczesnym dziełem 
Carla E. Lischettiego – wystarczy wejść schodkami 
na postument i poczuć się jak fontannowa figura. 
Po tej stronie starówki jest sporo alternatywnych 
lokalików czy barów z kuchnią międzynarodową. 

 Kramgasse 

http://www.einstein-bern.ch
http://www.bhm.ch
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3. Katedra – poczuj wyższość  
nad miastem

Berner Münster, z jedną strzelistą wieżą, jest 
największą i najważniejszą późnogotycką budowlą 
w Szwajcarii. Wieża dopiero pod koniec XIX w.  
uzyskała obecne 100,6 m i tytuł najwyższej 
w kraju. Weź się w garść i pokonaj 270 stopni 
prowadzących na jej szczyt! Nagrodą jest oczywi-
ście okazały widok na miasto i Alpy (www.ber-
nermuenster.ch, 6 CHF). W katedrze zachował się 
wspaniały portal główny z 234 figurami przedsta-
wiającymi Sąd Ostateczny. We wnętrzu odbywają 
się koncerty, a nawet przyjęcia urodzinowe czy 
weselne. Z Münsterplatz przed katedrą dojdziesz 
do tarasu Münsterplattform z widokiem, niemal 
z lotu ptaka, na rzekę i dzielnicę Matte. 

4. Zytglogge – dzwon bije wszystkim

Berno, otoczone z trzech stron przez Aare, było 
idealnie chronione przed najazdami. Tylko od za-
chodu należało być czujnym. Gdy w XIV w. mia-
sto rozrastało się, obronę przejmowały kolejne 
wieże. Najstarszą część miasta zamyka Zytglog-
ge (niem. Zeitglockenturm, czyli Wieża Zegaro-

wa, www.zeitglockenturm.ch). Masywna budowla 
z nieproporcjonalnie dużą tarczą zegarową 
początkowo spełniała funkcje obronne, później 
mieściło się w niej więzienie. Tarcze zegarowe 
dodano na pocz. XVII w. – do tego czasu miesz-
kańcom wystarczało samo bicie dzwonów. Dzisiaj 
Zytglogge niczym magnes przyciąga turystów. 
Trzy minuty przez pełną godziną rozpoczyna się 
spektakl: najpierw pieje kogut, potem przechodzi 
korowód niedźwiedzi, a błazen bije w dzwon  
– zgodnie ze średniowieczną tradycją, kiedy tylko 
chce. Następnie jeszcze raz pieje kogut, dzwony 
wybijają najpierw cztery razy na pełną godzinę 
i jeszcze raz – wskazując godzinę aktualną. Do-
kładnie w rytmie bicia dzwonów Chronos, bóg 
czasu, macha swoim berłem i z każdym uderze-
niem otwiera usta, jakby liczył, czy uderzenia 
są poprawne. Na koniec jeszcze raz pieje kogut 
i nowa godzina zostaje „otwarta”. Najdłuższy 
spektakl odbywa się oczywiście w południe.  
Pod dużym cyferblatem warto też zwrócić uwagę 
na tzw. Astrolabium, które pokazuje świat ze 
Słońcem, Księżycem i gwiazdami oraz centralnie 
położoną Ziemią (ptolemejskie widzenie świata). 

Chcesz więcej? Podczas zwiedzania z przewod-
nikiem, organizowanego przez Bern Tourismus, 
przekonasz się, jak od kuchni funkcjonuje ten 

 Średniowieczna wieża Zytglogge  Widok z  Rosengarten  

http://www.bernermuenster.ch
http://www.bernermuenster.ch
http://www.zeitglockenturm.ch
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cały skomplikowany mechanizm (www.bern.com/
de/detail/zytglogge-zeitglocken-fuehrung,  
15 CHF). Z bliska zobaczysz poszczególne ele-
menty zegara (te akurat produkcji niemieckiej), 
a ze szczytu wieży spojrzysz na miasto ponad 
dachami starówki. 

5. Bundesplatz – banki i władza

Na Bundesplatz z chodnika wytryskuje 26 
fontann – po jednej dla każdego kantonu. We 
wtorki i w soboty swoje stragany rozkładają tu 
okoliczni rolnicy. Plac otaczają reprezentacyjne 
budynki: siedziba Narodowego Banku Szwajcar-
skiego, Banku Kantonalnego, prestiżowe hotele 
i zakończony kopułą potężny Bundeshaus, sie-
dziba parlamentu i polityczne centrum władzy 
Szwajcarii (www.parlament.ch, tu m.in. wirtualny 
spacer). Budynek w stylu historyzmu, o długości 
ponad 300 m, z zielonego piaskowca, harmonij-
nie wpisuje się w architekturę starego miasta. 
Jego budowa rozpoczęła się w 1852 r., tuż po 
wyznaczeniu Berna na siedzibę rządu. Szerokie 
schody prowadzą do platformy widokowej na 
tyłach budynku, ze wspaniałym widokiem na 
Aarę i most Monbijou. 

6. Rzeka Aare – zwiedzanie wpław

Przyjemny spacer prowadzi brzegiem rzeki, od 
BärenPark do Schwellenmätteli, gdzie nagroma-
dziło się sporo restauracji. W gorące dni w Aare 
pływają setki osób. Na kąpielisku Marzli zosta-
wia się rzeczy i idzie dość daleko w górę rzeki, 
aby wrócić z jej nurtem, w końcowym odcinku 
z widokiem na Bundeshaus. Jeśli jesteś doświad-
czonym pływakiem – to na co czekasz?

Kwiecistą atrakcją jest Ogród Różany (Rosen-
garten). Za niedźwiedziami po kilkuset metrach 

dochodzisz do parku, który w XVIII w. służył jako 
cmentarz, a teraz dzięki różom (220 gatunków), 
irysom, rododendronom i oczkom wodnym jest 
wymarzonym miejscem odpoczynku, z fantastycz-
nym widokiem na starówkę i zakole rzeki Aare. 

7. Centrum Paula Klee – sztuka  
z najwyższej półki

Charakterystyczny budynek w kształcie trzech 
fal powstał w 2005 r. według planów włoskiej 
gwiazdy architektury – Renza Piany. Muzeum 
poświęcone jest dziełom niemieckiego malarza 
i grafika Paula Klee, zmarłego w 1940 r. na 
emigracji w Szwajcarii. Styl jego prac sięga od 
ekspresjonizmu do kubizmu i surrealizmu. W cen-
trum prowadzone są także badania – z ok. 10 tys. 
prac mistrza niemal połowa zgromadzona jest 
właśnie tutaj (Zentrum Paul Klee, Monument im 
Fruchtland 3, www.zpk.org, 20 CHF). 

 Centrum Paula Klee  

 Siedziba parlamentu 

http://www.bern.com/de/detail/zytglogge-zeitglocken-fuehrung
http://www.bern.com/de/detail/zytglogge-zeitglocken-fuehrung
http://www.parlament.ch
http://m.in
http://www.zpk.org
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 BERNO PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna: Bern 
Tourismus, Bahnhofplatz 10A, 
w budynku dworca, na 1. piętrze, 
www.bern.com. 

Rowery: „Velo”, czyli rower, lub 
„E-Bike”, czyli rower elektryczny 
– możesz wypożyczyć m.in. na 
dworcu głównym Bern SBB pod 
hasłem „Rent a Bike” (na całą 
Szwajcarię: www.rentabike.ch). 

Bern Ticket: Od pierwszego noc-
legu w wybranym hotelu otrzy-
masz bezpłatny bilet na transport 
miejski w Bernie, łącznie z kolej-
ką Gurten, kąpieliskiem Marzli 
i windą na wieżę katedralną.

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Max Aviation Villa & Apartments: 
Alleeweg 15, Berno, www.maxav.
immobilien. Trzy przestronne 
pokoje w bardzo dobrej cenie, 
blisko autostrady i centrum 
Paula Klee. Kuchnia, pralka etc. 
do dyspozycji wszystkich gości. 
Już od ok. 100 CHF/2 os., parking 
w garażu. 

Jugendherberge Bern: Weiher-
gasse 4, Berno, +41 313261111,  
www.youthhostel.ch. Schronisko 
młodzieżowe na dobrym pozio-
mie, na spokojnej ulicy bardzo 
blisko rzeki Aare, tuż obok 
parlamentu (Bundeshaus). Dobre 
śniadanie, parking prywatny 
dodatkowo płatny. Od 46 CHF/
os., od 126 CHF za pokój 2-os. 
z łazienką. 

TCS Camping Eymatt: Wohlen-
strasse 62C, Eymatt bei Bern 
(uwaga, w Szwajcarii są różne 
miejscowości Eymatt),  
www.tcs.ch. Dobry kemping 
czterogwiazdkowy w zieleni nad 
rzeką Aare, z ładnym widokiem, 

blisko Berna. Świetna baza do 
zwiedzania, dojazd także autobu-
sem. Otwarty III-XI. 12 CHF/os.  
plus opłata turystyczna, psy  
6 CHF, mały namiot 12-16 CHF, 
duży namiot 20-24 CHF, mała 
przyczepa 24 CHF. Można też wy-
najmować domki (150-260 CHF), 
przyczepy (90-135 CHF) lub tzw. 
pody do 3 osób (65-95 CHF) lub 
do 4 osób (115-150 CHF). 

Tibits: Bahnhofplatz 10,  
+41 313129111, www.tibits.ch. 
Samoobsługowa, sympatyczna 
restauracja wegetariańska na 
dworcu głównym, bufet dostęp-
ny do bardzo późnego wieczora. 
Druga restauracja Tibits w cen-
trum miasta, tuż za Bundesplatz 
(Gurtengasse 3, Bern, +41 
313130222), codz. do 22.30, 
niedz. brunch 9-16. 

Altes Tramdepot: Grosser  
Muristalden 6, +41 313681415, 

www.altestramdepot.ch. Bezpo-
średnio przy misiach (BärenPark), 
ale jednocześnie z autentyczną 
atmosferą. Pierwsza knajpa-bro-
warnia miasta, taras z pięknym 
widokiem, klasyczna kuchnia 
szwajcarska, ceny niewygórowa-
ne, dobre, własne piwo. 

 III... AKCJA! 

Gurtenfestival – lipiec, Berno, 
na podmiejskim szczycie Gurten, 
jeden z największych festiwali 
openair, www.gurtenfestival.ch. 

Buskers Bern – sierpień, Berno, 
festiwal grup ulicznych – muzy-
ka, komedia, teatr i taniec w wy-
konaniu profesjonalnych arty-
stów, na uliczkach berneńskiej 
starówki, www.buskersbern.ch. 

Zibelemärit – czwarty poniedzia-
łek listopada, Berno, tradycyjny 
targ cebulowy, www.bern.com. 

 Centrum Paula Klee  

 Siedziba parlamentu 

http://www.bern.com
http://m.in
http://www.rentabike.ch
http://www.maxav.immobilien
http://www.maxav.immobilien
http://www.youthhostel.ch
http://www.tcs.ch
http://www.tibits.ch
http://www.altestramdepot.ch
http://www.gurtenfestival.ch
http://www.buskersbern.ch
http://www.bern.com
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zowo, a dzięki serowi ten krajobraz zyskał sławę 
na całym świecie. Do tego autentyczne wioski 
z solidnymi budynkami gospodarstw i zadbanymi 
ogródkami. Atrakcyjny punkt widokowy oferuje 
restauracja Landgasthof Lueg (Luegstrasse 535, 
Kaltacker, www.lueg.ch), za Affoltern kilkaset me-
trów drogą nr 23. Uwaga, droga jest bardzo wąska!

SEROWARNIA
 EMMENTALERA  

STĄD POCHODZĄ SŁYNNE DZIURY

Wyjaśnienie procesów chemicznych zacho-
dzących przy powstawaniu sera nie jest łatwe 
(fermentacja bakterii kwasu propionowego). 
Więcej przyjemności sprawi zobaczenie na 
własne oczy, jak powstaje ten przysmak. Jest to 
możliwe w Affoltern im Emmental, w pokazowej 
serowarni Emmentalera (Emmentaler Schaukä-
serei, Schaukäsereistrasse 6, www.e-sk.ch, 
bezpłatnie, parking 1 CHF/godz., zwrot opłaty 
przy zakupach, plac zabaw i minizoo). Poznasz 
tu metody produkcji sera, zarówno dzisiejsze, 
jak i te z przeszłości. Pokazy odbywają się  

PRZEZ BURGDORF
 DO DOLINY EMMENTAL  

ZAMEK NAD STARÓWKĄ

Przejdź się w Burgdorf po małej, urzekającej 
starówce, z dramatycznie górującym nad nią 
zamkiem z XI w. Tak jak w Bernie, widać tu ślady 
szwabskiego rodu Zähringów. Zajrzyj też do mu-
zeum autora fotografii realistycznej Franza Gert-
scha (Museum Franz Gertsch, Platanenstrasse 3, 
www.museum-franzgertsch.ch, 16 CHF). Trzeba 
mocno się wpatrywać: jego obrazy do złudzenia 
przypominają fotografie. 

Burgdorf jest dobrym miejscem wypadowym na 
wycieczki po dolinie Emmental (opis poniżej), na 
przykład rowerem, także popularnym tutaj elek-
trycznym (www.rentabike.ch). Tędy przebiega 
trasa rowerowa „Veloroute 99” z Lozanny nad 
Jezioro Bodeńskie. Odcinek w dolinie Emmental, 
określany jako „Herzroute” (Trasa Serca), jest 
szczególnie oblegany. 

Trasa z Burgdorf do Affoltern przez pagórkowatą 
dolinę Emmental jest wyjątkowo ładna krajobra-

http://www.lueg.ch
http://www.e-sk.ch
http://www.museum-franzgertsch.ch
http://www.rentabike.ch
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46 wysokich i przejściowych oraz 60 płaskich  
na łącznie 2000 ha. Są one domem wielu rzad-
kich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. 

Tutejsze baseny Kneippa Schwandalpweiher 
w Flühli-Sörenberg (www.kneipperlebnis.ch, 
codz. 6-22, 5 CHF) uważane są za najpiękniejsze 
w całej Szwajcarii. Możesz korzystać z zimnych 
źródeł, ścieżek pokonywanych na bosaka, ogro-
dów ziołowych i stref odpoczynku. Z Sörenberg 
na Rossweid kursuje gondola (20 CHF w obie 
strony), gdzie na torfowiskach czeka Moora-
culum – duży park przygód dla dzieci  
(www.mooraculum.ch). Dalej, przez Lättgässli, 

dwa razy dziennie: o godz. 10 nowoczesna me-
toda ze sterowanymi komputerowo urządzenia-
mi, a od godz. 14 – sposób tradycyjny. Olbrzymie 
kręgi sera wyjmowane są ręcznie z dużej kadzi. 
W piwnicy zobaczysz dojrzewające serowe 
krążki. Możesz też wyprodukować taki własny 
– w warsztacie z 1741 r. Przez 4 miesiące dojrze-
wa on pod okiem fachowców, a potem wysyłany 
jest do domu. Kosztuje to minimum 430 CHF  
za krążek. 

REZERWAT  
BIOSFERY ENTLEBUCH  

DZIKI ZACHÓD LUCERNY

Droga nr 10 prowadzi przez trochę mniej znany 
region, wpisany na listę UNESCO Rezerwat Bios-
fery Entlebuch, z przymrużeniem oka nazywany 
też dzikim zachodem Lucerny. Obejmuje  
on 400 km kw. To krajobraz złożony z przeci-
wieństw: w dolnych partiach torfowiska, w wyż-
szych surowe formacje krasowe (www.biosphae-
re.ch). Nigdzie indziej w Szwajcarii nie ma tak 
dużej powierzchni połączonych torfowisk:  

http://www.kneipperlebnis.ch
http://www.mooraculum.ch
http://www.biosphaere.ch
http://www.biosphaere.ch
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prowadzi Szlak Koziorożców: najpierw zakolami 
po zboczu, a potem ostro do góry po betonowych 
schodkach na grań.

 Jeśli widoki do tej pory były fantastycz-
ne, to ten z góry – ze szmaragdowym 
jeziorem Brienz na tle wysokich Alp 
i czerwoną kolejką parową z Brienz  
– przebija je z nawiązką. 

Wąską, eksponowaną granią idziesz do szczytu 
Rothorn, skąd do Sörenberg zjedziesz kabiną. 
W sumie: ok. 4 godz., wymagane dobre buty 
i brak lęku wysokości. 

Warto odwiedzić też Palmiarnię w Wolhusen 
(Tropenhaus, Hiltenberg, www.tropenhaus-wol-
husen.ch, 15 CHF) z egzotycznymi roślinami 
z całego świata. Nową częścią wystawy jest tu 

„Świat Bezkręgowców” (Erlebniswelt Wirbellose). 
Jeśli zgłodniejesz, wstąp do Tropenhaus Restau-
rant albo lokalu The Nucleus, który jest zdecydo-
wanie dużo bardziej „ę” i „ą”. 

HALLWYL  
ZAMEK NA WODZIE

Nastrojowy zamek wodny Hallwyl z XI w.  
ożywiają wystawy czasowe (wieś Seengen,  
www.schlosshallwyl.ch, tylko IV-X, 14 CHF). 
Wąski potok Aabach tworzy tu małą wyspę.  
Na niej właśnie ulokował się zamek. Regularnie 
organizowane są wydarzenia, jak strzelanie 
z łuku czy nawet zwijanie cygar (lista na stronie). 
Po zwiedzaniu możesz przejść w 10 min nad 
jezioro Hallwil (Hallwilersee). Wzdłuż kolejnego 
jeziora, Baldeggersee, dojedziesz do Lucerny. 

http://www.tropenhaus-wolhusen.ch
http://www.tropenhaus-wolhusen.ch
http://www.schlosshallwyl.ch
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❹

 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna: 

Emmental: Emmental Tourismus: 
Bahnhofstrasse 14, Burgdorf, 
www.emmental.ch. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Romantik Hotel Bären Dürren-
roth: Dorfstrasse 20, Dürrenroth, 
+41 629590088, www.baeren-
-duerrenroth.ch. Tradycyjny hotel 
w trzech historycznych budyn-
kach w dolinie Emmental. Piękne 
połączenie tradycji (rustykalne 
elementy drewniane) z nowo-
czesnością i wygodą. Pokoje 
i większe suity, od 160 CHF/2 os., 
z bufetem śniadaniowym oraz 
dostępem do strefy wellness. 
Udogodnienia dla niepełnospraw-
nych, parking w cenie. 

Gasthof zum roten Thurm: 
Dorfstrasse 66, Signau, +41 
344971381, www.thurm-signau.ch.  
Klasyczny pensjonat w trady-
cyjnym budynku z restauracją, 
w centrum wioski w dolinie Em-
mental. Duże, drewniane pokoje, 
wyposażenie już trochę stare, ale 
dobrze utrzymane. Regionalne 
jedzenie w knajpie, 155 CHF/ 
2 os., parking i śniadanie w cenie. 

Seehotel Hallwil: Seestrasse 79, 
Beinwil am See, +41 627658030, 
www.seehotel-hallwil.ch. Pięknie 
położony hotel, nad brzegiem 
jeziora Hallwil, blisko zamku 
wodnego. Nowoczesne, duże, 
czyste pokoje, 190 CHF/2 os., 
parking i śniadanie w cenie. 

Seehotel Delphin: Delphinstras-
se 26, Meisterschwanden, +41 
566766680, www.hotel-delphin.ch.  
Także leży bezpośrednio nad idyl-
licznym jeziorem Hallwil. Duże, 
przyjemne pokoje, miły personel, 

restauracja z pięknym tarasem 
nad wodą. Pokój 2-osobowy 
z widokiem od 180 CHF, parking, 
śniadanie, a nawet wypożyczanie 
rowerów e-bike w cenie. 

Dla spontanicznych: niemal w każ-
dej wiosce pomiędzy Lucerną 
a Bernem znajdziesz co najmniej 
jeden pensjonat z restauracją. 

 ...III AKCJA! 

SlowUp Emmental – wrzesień, 
droga tylko dla pieszych, rowe-
rzystów, rolkarzy i innych poru-
szających się bez samochodu, 
www.slowup.ch/emmental-obe-
raargau. 

http://www.emmental.ch
http://www.baeren-duerrenroth.ch
http://www.baeren-duerrenroth.ch
http://www.thurm-signau.ch
http://www.seehotel-hallwil.ch
http://www.hotel-delphin.ch
http://www.slowup.ch/emmental-oberaargau
http://www.slowup.ch/emmental-oberaargau
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 Stanserhorn 
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Chiasso

St. George

Na tym odcinku Grand Tour of 
Switzerland oczarowuje nie tylko 

najbardziej urocze miasto Szwajcarii, 
Lucerna, ale i najpiękniejsze jezioro 
tego alpejskiego państwa – Jezioro 

Czterech Kantonów. To ostatnie, oprócz 
wspaniałych widoków, przechowuje 

także założycielski mit Szwajcarii 
– legendę o bohaterze narodowym 
Wilhelmie Tellu, i prawdę o trzech 

kantonach założycielskich, tzw. 
Ur-Kantonen, które zjednoczyły się 

w 1291 r., co dało początek konfederacji. 
Nad regionem skupia się duma 

wszystkich Szwajcarów  
– nieważne, z jakiego kantonu pochodzą 

ani w którym z czterech narodowych 
języków się porozumiewają. 

Odcinek J
Duma wszystkich Szwajcarów

Lucerna – Jezioro Czterech Kantonów – Schwyz  
– Einsiedeln – Rapperswil – Zurych

 ok. 136 KM  ok. 3 godz. 15 min 

 Jezioro Czterech Kantonów 
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Z O S T A Ń  D Ł U Ż E J :  

LUCERNA I JEZIORO  
CZTERECH KANTONÓW  

PO PROSTU NAJ

Chyba najładniejsze wśród przepięknych szwaj-
carskich wód: Jezioro Czterech Kantonów (niem. 
Vierwaldstättersee) wije się między górami, 
które z samego brzegu stromo strzelają ku niebu. 
Za wycieczkę statkiem po takich cudach gdzie 
indziej zapłacisz majątek – tutaj skorzystasz 
z transportu publicznego. W tle legendarny  
Wilhelm Tell. 

Jedno z najpiękniejszych miast w Europie, Lucer-
na (422 m n.p.m., 82 tys. mieszk.), też leży nad 
brzegiem tego jeziora. Fotogeniczny Most Ka-
pliczny, niezwykle malownicza starówka, charak-
terystyczne szczyty Pilatus i Rigi Kulm, muzea, 
festiwale, nowoczesna architektura – wszystko 
czeka na ciebie!

1. Most Kapliczny – ikona Lucerny

Wszystko rozpoczyna się i kończy przy absolutnie 
niepowtarzalnym Moście Kaplicznym (Kapell-
brücke) – w miejscu, gdzie rzeka Reuss szerokim 
nurtem wypływa z Jeziora Czterech Kantonów. 
Zadaszony, drewniany most liczy 204 m i powstał 
w 1333 r. – tym samym jest najstarszym mostem 
drewnianym w Europie. W dwóch miejscach zała-
many (okolica w czasach budowy była bagnista), 
miał bronić miasta. Przytulona do mostu ośmio-
kątna, przysadzista (faktycznie – bardziej szersza 
niż wyższa) wodna wieża ze spiczastym dachem 
stała tu już przed mostem – ok. 1300 r. Na prze-
strzeni lat służyła m.in. jako wieża obserwacyjna, 
arsenał, więzienie i archiwum. Obecnie to miejsce 

  Widok na Most Kapliczny 

http://m.in
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spotkań związku artylerzystów i sklep z pamiąt-
kami. Barierki mostu toną w pelargoniach. Pod 
dachem 111 trójkątnych tablic z XVII w. przedsta-
wia historię chrześcijaństwa, Szwajcarii i samej 
Lucerny (dzieje patrona Szwajcarii – Maurycego 
i patrona Lucerny – Leodegara). 18 sierpnia 1993 r.  
Most Kapliczny niemal w całości strawił ogień, 
prawdopodobnie od porzuconego niedopałka 
papierosa. Dzięki zachowanej dokumentacji został 
ponownie otwarty już rok później. 

2. Stare miasto – teleportacja  
do przeszłości!

Most Kapliczny łączy się z Rosengartplatz, który 
przechodzi z kolei w plac Kapliczny (Kapellplatz). 
Dominuje na nim bogato rzeźbiona fontanna Frit-
schi z 1918 r. Jej patron, „brat (Bruder) Fritschi”, 
uważany jest za inicjatora karnawału w Lucernie. 
W rzeczywistości być może wcale nie istniał. 
Plac i most dzieli kapliczka św. Piotra. W Ratuszu 
z 1604 r. ciekawy jest dach w stylu berneńskim. 
Budynek stoi przy Kornmarkt – i faktycznie, 
parter od XV w. służył jako spichlerz (niem. Korn 
– ziarno). Wieża obok ratusza pochodzi z 1505 r.  

– na jej murach widać różne epoki przebudowy. 
Zwróć uwagę na Hirschenplatz z neogotyckimi 
freskami z 1900 r. na kamienicy Dornacha oraz 
Weinmarkt (Plac Winny) z późnogotycką fontan-
ną oraz z „Weselem w Kanie” z 1928 r. na ścia-
nach kamienicy Haus zur Sonne. Przy Weinmarkt 
wyróżnia się Hotel des Balances (także nazywany 
„Hotel Waage”) – z zewnątrz historyczne malo-
widła fasadowe, wewnątrz – nowoczesny hotel. 
Dawniej był tu stary ratusz, który w 1589 r. 
ustąpił budynkowi Cechu Szafranowego. 

Mühlenplatz dochodzi do rzeki, małej elektrowni 
wodnej i mostu Spreubrücke. Wypełniają go 
stoliki restauracji i kawiarni. Od północy stare 
miasto zamykają mury obronne Museggmauer 
z II poł. XIV w. To najlepiej zachowane mury 
tego typu w Szwajcarii. Na długości 870 m jest 
dziewięć wież – cztery z nich możesz zwiedzać 
(www.museggmauer.ch, IV-X 8-19, bezpłatnie, 
mile widziane datki). W Wieży Zegarowej (Zyt-
turm, Zeitturm) obejrzysz historyczne zegary. Ten 
w Zytturm jest zresztą najstarszy w centralnej 
Szwajcarii i ma przywilej wybijania godzin jako 
pierwszy w mieście. Miasto regularnie organizuje 
dni otwarte. Za murami zajrzysz do małej farmy 
ze zwierzakami i teatrem. 

 Starówka 

http://www.museggmauer.ch
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3. Lucerna wodna – mokre igły

Most Plewny (Spreuerbrücke) jest także 
z drewna, także zadaszony, także z wieżyczką 
i także ozdobiony trójkątnymi malowidłami. 
Drewniane tablice pod dachem przedstawiają 
„Taniec Śmierci” Kaspara Meglingera. Popu- 
larny w XVII w. motyw miał przypominać,  
że nikt i nigdzie nie ucieknie od śmierci. Most 
był częścią umocnień miejskich, a jego nazwa 
pochodzi od plew, które z tego miejsca można 
było wyrzucać do rzeki. 

Przy ulicy Reusssteg z wody wystaje niezwy-
kła konstrukcja z długich, drewnianych szta-
chet. To tzw. Nadelwehr ( jaz kozłowo-iglicowy) 
z 1852 r., jeden z ostatnich jeszcze używanych. 
Nurt wody dociska sztachety (niem. Nadeln). 
Poprzez dodawanie ich lub odejmowanie regu-
lowany jest przepływ wody, a tym samym – jej 
poziom w Jeziorze Czterech Kantonów, co jest 
ważne dla żeglugi. Stąd już tylko parę kroków 
do barokowego (1666-1669) kościoła jezuitów 
św. Franciszka Ksawerego, pierwszego dużego 
barokowego kościoła w Szwajcarii, z jasnym 
wnętrzem zdobionym sztukateriami. 

4. KKL i Picasso 
Lucerna nowoczesna i kulturalna

Moment, moment – ale to już nie jest średnio-
wieczne: wzrok przykuwa bardzo nowoczesne 
i stylowe Centrum Kulturalno-Kongresowe (Kul-
tur- und Kongresszentrum Luzern KKL, Europa-
platz 1, www.kkl-luzern.ch). Grafitowy budynek 
przy dworcu, z charakterystycznie wystającym, 
ruchomym dachem, zaprojektowany przez fran-
cuskiego architekta Jeana Nouvela, otworzył 
koncert Filharmonii Berlińskiej. Akustyka  
w dużej sali koncertowej jest jedną z najlepszych 
na świecie. Organizuje się tu sporo wydarzeń:  
od występów słynnych artystów po konferencje 
na wysokim poziomie. Ponadto mieszczą się 
tutaj też restauracje Winterzauber, Le Piaf i Luci-
de, kawiarnia Café im Kunstmuseum oraz oczy- 
wiście renomowane Muzeum Sztuki (Kunstmu-
seum Luzern, 4. piętro, 2 tys. mkw., www.kunst-
museumluzern.ch, 15 CHF). 

Ulicą Pilatusstrasse, w bok od dworca, dojdziesz 
do Kolekcji Rosengart (Museum Sammlung Ro-
sengart, Pilatusstrasse 10, www.rosengart.ch,  
18 CHF) z ponad 300 dziełami takich malarzy, jak 
Picasso, Matisse, Chagall, Klee, Monet, Cézanne, 

 Most Kapliczny   Most Plewny 

http://www.kkl-luzern.ch
http://www.kunstmuseumluzern.ch
http://www.kunstmuseumluzern.ch
http://www.rosengart.ch
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Miró, Renoir, Kandinsky. To prywatne obrazy 
zmarłego w 1985 r. Siegfrieda Rosengarta i jego 
córki Angeli Rosengart, która w 1992 r. założyła 
fundację, aby utrzymać i udostępnić kolekcję 
publiczności. W 2002 r. przeniosła ją do byłego 
budynku Banku Narodowego. Pani Rosengart, 
dystyngowana i niezwykle ciepła starsza dama  
(ur. w 1932 r.), często osobiście opowiada zwie-
dzającym o obrazach. Najbardziej dumna jest 
z pięciu swoich portretów autorstwa Picassa. Jak 
sama mówi: „Podobno byłam jedyną kobietą, któ-
rej Picasso nie kochał, a którą chętnie malował”. 

5. Poza starówką – lew, lodowce  
i panoramy

Nieco na północ od jeziora jest jeszcze kilka 
atrakcji: Pomnik Lwa (Löwendenkmal) z 1821 r., 
Panorama Bourbaki czy Ogród Lodowcowy. Auto-
rem wykutego w piaskowej skale pomnika umie-
rającego lwa, na tle którego chętnie fotografują 
się turyści, był duński artysta Bertel Thorvaldsen 
(ten od warszawskich pomników Kopernika 
i księcia Józefa Poniatowskiego). Ma przypominać 
o wydarzeniach z 1792 r. – klęsce szwajcarskich 
gwardzistów, którzy podczas szturmu na pałac 

Tuileries, wierni do końca królowi Ludwikowi 
XVI, zostali wybici do nogi. Mark Twain nazwał 
pomnik „najsmutniejszym i najbardziej porusza-
jącym kamieniem na świecie”. 

O historycznych momentach przypomina też 
Panorama Bourbaki (Löwenplatz 11, www.bourba-
kipanorama.ch, 12 CHF) w sąsiednim, okrągłym 
budynku. Malowidło o wymiarach 10 x 110 m 
przedstawia internowanie francuskiej armii gene-
rała Bourbaki zimą 1871 r. w szwajcarskiej Jurze. 

Mniej tragiczny nastrój panuje na szczęście 
w Ogrodzie Lodowcowym (Gletschergarten, 
Denkmalstrasse 4, www.gletschergarten.ch,  
15 CHF), gdzie 20 tys. lat temu lodowiec pozo-
stawił olbrzymie ślady, tzw. garnki lodowcowe. 
Formacje skalne możesz podziwiać, spacerując 
cienistymi ścieżkami – to miły przerywnik od 
miejskiego gwaru. 

 W lustrzanym labiryncie – urządzonym 
na wzór tego z Alhambry w hiszpańskiej 
Granadzie – cała rodzina ma dużo frajdy 
w poszukiwaniu wyjścia!

 KKL 

http://www.bourbakipanorama.ch
http://www.bourbakipanorama.ch
http://www.gletschergarten.ch
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6. Muzeum Transportu – najbardziej 
ulubione muzeum

Miejscem dla każdego, od dziecka do seniorki,  
jest Muzeum Transportu (Verkehrshaus der Schwe-
iz, 2 km od centrum, dojazd autobusem, samocho-
dem w kierunku Weggis lub spacer nad jeziorem 
promenadą pod platanami, Lidostrasse 5, www.ver- 
kehrshaus.ch, 32 CHF, Planetarium 16 CHF, Swiss 
Chocolate Adventure 16 CHF). W olbrzymich halach 
przedstawiona jest historia komunikacji, jej teraź-
niejszość i przyszłość – od ruchu ulicznego, przez 
pociągi, statki i kolejki górskie, po samoloty i prze-
strzeń kosmiczną. Możesz dotykać, testować i ćwi-
czyć – jest np. symulator lotów czy blue-box w stu-
diu telewizyjnym. W cenie także „Media World”, 
czyli multimedia de luxe: virtual reality z goglami, 
studio TV, greenscreen i selfiki 360 stopni. Dodatko-
wo płatne, ale warte wydatku, jest planetarium.  
To najbardziej popularne muzeum w Szwajcarii. 

7. Jezioro Czterech Kantonów  
– tu zaczęła się Szwajcaria!

Góry górami, ale rejs po najpiękniejszym jeziorze 
Szwajcarii jest obowiązkowy. Z przystani parę 

kroków od Bahnhofplatz i dworca głównego SBB 
co godzinę odpływają statki komunikacji publicz-
nej do Flüelen na drugim końcu jeziora (płynie się 
2 godz. 40 min). Statek zygzakami sunie do celu, 
a ciebie powalają na kolana niebywałe widoki  
na strome góry, ciemnozieloną wodę i wioski  
po drodze. Ceny i rozkłady: www.lakelucerne.ch. 

Amerykański pisarz Mark Twain w 1897 r., 
podczas europejskiej podróży, zajrzał także do 
Weggis. Wioskę i jej okolicę określił jako „najpięk-
niejszą plamkę na ziemi”. Miejscowi zrewanżowali 
się tematycznym szlakiem wędrownym Marka 
Twaina z Weggis na Rigi Kulm, skąd możesz po-
dziwiać podobno najpiękniejsze wschody słońca 
w Szwajcarii. Z Weggis na Rigi, określaną także 
Królową Gór, prowadzi kilka dróg. Samochód po-
zostawisz na parkingu przy stacji kolejki górskiej 
Rigi Bahnen (Station Weggis, Rigistrasse 73, www.
rigi.ch, 6 CHF/do 4 godz.) i dalej kolejką linową na 
Rigi Kaltbad, a potem kolejką zębatą na Rigi Kulm 
(8-19, z reguły 2 razy na godzinę, w pt. i sob. także 
nocne przejazdy po godz. 23, 72 CHF powrotny, 
oferty na stronie). Alternatywnie z Vitznau kolejką 
zębatą – pierwszą na świecie (przez Rigi Kaltbad). 

W Sisikon docierasz do naprawdę poważnego 
miejsca dla Szwajcarów: Tellsplatte. Nie każdy 

  Muzeum Transportu   Widok z Rigi 

http://www.verkehrshaus.ch
http://www.verkehrshaus.ch
http://www.lakelucerne.ch
http://www.rigi.ch
http://www.rigi.ch
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statek tu zawija, ale to miejsce i tak leży po dro-
dze Grand Tour (parking dosłownie kilkadziesiąt 
metrów od głównej drogi). Z tarasu restauracji 
Tellsplatte (parking tam tylko dla gości) przedsta-
wia się wybitny widok na piękne jezioro. Nieco 
stroma ścieżka po 10 min zaprowadzi nad jego 
brzeg, obok carillonu, który co godzinę wygrywa 
melodie. Nad wodą wznosi się kapliczka Tella 
z malowidłami (Tellskapelle) – w tym miejscu 
szwajcarski bohater narodowy miał opuścić 
statek i przedostać się na brzeg (więcej w ramce 
„Wilhelm Tell”). Dalej ścieżka prowadzi nad brze-
giem do przystani statków i restauracji serwującej 
w sezonie kilka gorących dań na wspaniale 
położonym tarasie. Na przeciwległym brzegu, 
na łączce Rütli, w 1291 r. trzy pierwsze kantony 
złożyły przysięgę, co dało początek konfederacji. 

Z niepozornego budynku przy Tellsplatte ruszała 
(do 2015 r.) mała, samoobsługowa kolejka linowa 
do Unteraxen na górze. Takie kolejki, wykorzy-
stywane w rolnictwie, nie wyglądają wprawdzie 
nowocześnie, ale są jak najbardziej bezpieczne. 
Zapłacisz u gospodarzy, gdzie indziej trzeba 
wykupić żeton w sąsiednim domu, ok. 5 CHF. 
Takich kolejek w regionie jest 39 i chętnie są one 
wykorzystywane podczas górskich wędrówek. 

Wilhelm Tell

Uważany jest za bohatera Szwajcarii. Dzięki sztuce 

„Wilhelm Tell” (1804 r.) niemieckiego poety Frydery-
ka Schillera jego historia nabrała międzynarodowe-

go znaczenia. Sławie przysłużył się też kompozytor 

Gioacchino Rossini, który na podstawie spektaklu 

Schillera napisał operę „Guillaume Tell” (1829 r.). 

Wilhelm Tell na pocz. XIV w. nie chciał pokłonić się 

kapeluszowi austriackiego zarządcy Hermanna 

Gesslera z Altdorf. Za karę Gessler rozkazał mu 

strzelić do jabłka położonego na głowie syna Tella. 

Kusznik trafił w jabłko, ale w zanadrzu miał drugą 

strzałę – przeznaczoną dla Gesslera, gdyby syn zgi-

nął. Tella aresztowano. Podczas transportu łodzią do 

więzienia w Küssnacht rozszalała się burza. Bohater 

oswobodził się z więzów i dopłynął do brzegu  

– w miejscu dzisiejszej kapliczki Tella. Później skrył 

się w Hohle Gasse, wąskiej uliczce wśród drzew, 

gdzie zaczaił się na Gesslera (dziś za Küssnacht po 

prawej stronie w kierunku Immensee – można zwie-

dzić). Tyran stracił życie. Historia ta miała zainicjo-
wać walki pierwszych trzech kantonów o uwolnienie 

spod panowania Habsburgów. Kantony te kilka lat 

wcześniej, w 1291 r., na łączce Rütli nad jeziorem 

złożyły przysięgę, co dało początek konfederacji. 

W Altdorf (3 km za Flüelen) na tle zegarowej wieży 

stoi duża rzeźba Wilhelma Tella z synem i jabłkiem. 

Rzeczywistość bywa jednak mniej bajkowa: więk-

szość badaczy nie potwierdza, że Tell odgrywał 

w historii decydującą rolę, o ile w ogóle istniał. 

 Kapliczka Tella 
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Brzegiem jeziora z Rütli do Brunnen prowadzi 
Szlak Szwajcarii (Weg der Schweiz) o długości  
35 km. Powstał w 1991 r. na 700-lecie Konfede-
racji. Każdy kanton ma odcinek odpowiadający 
liczbie mieszkańców (5 mm na osobę), a ich 
kolejność odpowiada dacie przystąpienia do 
Konfederacji. Na wysokości Brunnen jezioro jest 
najwęższe. A dalej na południe, już jako jezioro 
Urner See, przypomina fiord – jest wąskie,  
ze skałami schodzącymi pionowo do brzegów. 

Pomiędzy Beckenried a Gersau kursuje jedyny 
prom samochodowy przez jezioro. Jest też on na 
trasie Grand Tour, o czym przypomina odpowied-
nia fotoramka. 

8. Rigi – królowa od 150 lat

Piękno widoku ze szczytu Rigi, wznoszącego się 
na półwyspie otoczonym wodami Jeziora Czterech 
Kantonów, Zug i małego jeziora Lauerzers, jest 
nieporównywalne z innymi. Na szczycie niemal 
zawsze mocno wieje. Królewska Runda Rigi (Köni-
gliche Rigi Rundreise) to krótki rejs statkiem z Lu-
cerny do Vitznau, dalej najstarszą kolejką zębatą 

na świecie Rigi Kulm  (1798 m n.p.m.), z powrotem 
do Rigi Kaltbad i kolejką linową w dół do Weggis 
lub kolejką zębatą do Vitznau, a w obu przypad-
kach dalej statkiem do Lucerny (www.rigi.ch,  
www.lakelucerne.ch, cena w 2. klasie 120 CHF, 
więcej w punkcie 7). W Rigi Kaltbad w oczy rzu-
cają się baseny termalne zaprojektowane przez 
szwajcarską gwiazdę architektury, Maria Bottę, 
perfekcyjnie wkomponowane w górski krajobraz 
(www.mineralbad-rigikaltbad.ch, wstęp dzienny 
do term mineralnych i spa: 37 CHF). 

9. Pilatus – bardzo stromo po widoki

Mityczny szczyt Pilatus (2137 m n.p.m.), na któ-
rym miał być złożony Poncjusz Piłat, przez długi 
czas ponoć zamieszkiwały smoki. Złota Podróż 
Okrężna obejmuje rejs statkiem z Lucerny do 
Alpnachstad, dalej najbardziej stromą kolejką 
zębatą na świecie (48 proc.), a z powrotem pa-
noramicznymi kolejkami gondolowymi do Kriens 
i autobusem miejskim nr 1 do dworca głównego 
w Lucernie (www.pilatus.ch, 103,60 CHF lub 
tylko pociągami, czyli Srebrna Podróż Okrężna, 
85,20 CHF). Na szczycie czekają historyczny 
hotel Pilatus-Kulm z 1890 r. oraz szlaki spacero-
we, także w tunelach wśród skał. Z kilku miejsc 
możesz podziwiać fenomenalny widok na Lucer-
nę i centralną Szwajcarię, a jego kontemplowanie 
umilają często koncerty na rogach alpejskich. 

10. Titlis – spacerek nad przepaścią

Do Engelbergu (1050 m n.p.m.) dojedziesz autem 
w niecałą godzinę. To kurort z licznymi hotelami 
oraz barokowym klasztorem i małą, przyklasz-
torną serowarnią (Schaukäserei Kloster Engel-
berg, Klosterhof 1, www.schaukaeserei-engel-
berg.ch, produkcja w godz. 10-15). Jest też sklepik 
i kawiarenka, a w soboty – rynek z produktami 

  W drodze na Pilatus   Kapliczka Tella 

http://www.rigi.ch
http://www.lakelucerne.ch
http://www.mineralbad-rigikaltbad.ch
http://www.pilatus.ch
http://www.schaukaeserei-engelberg.ch
http://www.schaukaeserei-engelberg.ch
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ekologicznymi. Na szczyt Titlis (3238 m n.p.m.) 
wjedziesz w kilku etapach, a ostatni – pierwszą 
na świecie obrotową kolejką linową (www.titlis.ch,  
68 CHF w obie strony). U góry, oczywiście oprócz 
wspaniałego widoku, czeka m.in. lodowiec  
z jaskinią lodową (Gletschergrotte) i Titlis Cliff 
Walk – wiszący most o długości ok. 100 m, 
zawieszony wzdłuż skał 500 m nad przepaścią 
(Cliff Walk i jaskinia lodowa w cenie biletu  
kolejkowego). 

11. Bürgenstock – windą do nieba

Niski, a jednak! Ze swoimi 1128 m n.p.m. Bürgen-
stock nie zalicza się do najwyższych szczytów 
w Szwajcarii, ale do tych słynniejszych i piękniej-
szych z pewnością już tak. Wśród eleganckich 
hoteli na szczycie przechadzają się turyści – teren 
jest ogólnie dostępny. Dojechać można małą ko-
lejką zębatą z przystani statków (www.buergen-
stockresort.com, 84 CHF powrotny) albo samo-
chodem przez Stans i Ennetbürgen (ok. 26 km,  
40 min jazdy). Ścieżką wykutą w skałach, 
z jeziorem głęboko w dole, dojdziesz do windy 
Hammetschwand z platformą widokową. To naj-
wyższa winda zewnętrzna w Europie (153 m, od 
ok. poł. V do poł. XI, jeśli warunki pogodowe po-
zwalają, codz. 9.30-18, 15 CHF, powrotny 18 CHF, 
dostępna także dla osób na wózkach). Wybudo-
wana została w 1905 r. przez ucznia Gustawa 
Eiffela. Wygląda jak wieża ze spiczastym dachem 

i z metalowymi kratami, stąd czasem żartobliwie 
określana jest też jako lucerneński minaret. 

Widok z windy i platformy jest spekta-
kularny, choć przejazd może wymagać 
mocnych nerwów. 

Bürgenstock od dawna przyciągał prominentów: 
Audrey Hepburn w 1954 r. brała ślub w miej-
scowej kapliczce, a gościem była m.in. Sophia 
Loren. Bywali tutaj także Charlie Chaplin, Siergiej 
Rachmaninow, Georges Simenon, prezydenci i im 
podobni. A dziś widok z hotelowego basenu wira-
lowo obiegł świat w mediach społecznościowych. 

12. Stanserhorn – kabrioletem  
na szczyt

Aby dostać się na Stanserhorn, najpierw jedziesz 
nostalgiczną kolejką linowo-szynową ze Stans na 
Kälti, a potem – jedyną na świecie kolejką linową 
z otwartym piętrem – CabriO (1898 m n.p.m., www.
stanserhorn.ch, 37 CHF, w obie strony 74 CHF). Na 
szczycie murowany zawrót głowy, czyli restauracja 
obrotowa Rondorama, z akcjami specjalnymi, jak 
Candle Light Dinner, na zamówienie. Oszczędzasz 
z Good Morning Ticket: zakup biletu oraz wyjazd 
przed godz. 9.30 oznacza, że zapłacisz tylko  
64 CHF (zamiast 74 CHF tam i z powrotem). No to 
pobudka! Ale warto, bo widok z góry jest wyjątko-
wy – szczyt stoi samotnie i dookoła jest co oglądać. 

 Bürgenstock   Stanserhorn 

http://www.titlis.ch
http://m.in
http://www.buergenstockresort.com
http://www.buergenstockresort.com
http://m.in
http://www.stanserhorn.ch
http://www.stanserhorn.ch
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    Fasnacht 

Karnawał – w Lucernie nazywa-

ny Fasnacht – dla mieszkańców 

jest TYM eventem roku. Miej-

scowa wersja wywołuje gęsią 

skórkę: tysiące osób przebiera 

się i nakłada maski potworów, 
złośliwych skrzatów, złych 
duchów ze słynnych filmów itp. 

Fantazja nie zna granic. Chodzi 

o zabawę i radość, no i o przego-

nienie zimy. Centrum świętowa-

nia stanowią trzy duże parady 
uliczne. Pierwsza zaczyna się 

w Schmutziger Donnerstag. Nie-

mieckie słowo „schmutzig”, czyli 

brudny, oznacza w miejscowym 

dialekcie także „fett”, co wiąże 

się naturalnie z Tłustym Czwart-

kiem. Legendarnym twórcą 

karnawału miał być brat (Bru-
der) Fritschi, ten od fontanny 

na Kapellplatz. Już w XV w. 

w kronikach opisywano kar-

nawałowe parady urządzane 

przez miejskie cechy, w czasie 

których przy dźwiękach muzyki 

i tańców niesiono słomianą 

postać brata Fritschi. 

Noc karnawałowa rozpoczyna 
się w czwartek o 5 rano, gdy 

Bruder Fritschi z rodziną przy-

pływa statkiem do nabrzeża 

Schweizerhofquai. Towarzyszy 

mu pokaz sztucznych ogni, 
nazywany też Urknall (Wielki 

Wybuch). Od tego momentu 

nic nie jest w stanie zatrzymać 

dziesiątek tysięcy mieszkań-

ców i turystów. Rozpoczyna się 

wielka zabawa. Równocześnie 

Kapellplatz tonie w deszczu 

konfetti (Fötzeliräge) – o tak 

wczesnej porze, gdy niebo 

jeszcze jest ciemne, buduje to 

niezwykły nastrój. 

Świętowanie trwa przez cały 

weekend. W poniedziałek, Gü-
dismontag, przechodzi wielka 

parada, czyli Luzerner Umzug. 

We wtorek, Güdisdienstag, 

kilka godzin przed nastaniem 

Środy Popielcowej, od ulicy 

Bahnhofstrasse przez centrum 

przechodzi jeszcze Monstercor-

so. „Güdis” pochodzi od słowa 

„Güdel”, co w dialekcie oznacza 

„brzuch” lub „bebzun”. Przed 

Wielkim Postem można jeszcze 

się do syta najadać. 

Elementem karnawału są 

muzycy Guggenmusigen, czyli 

niezwykle donośne, radosne 

orkiestry przebierańców z in-

strumentami dętymi i bębnami. 

Niektóre biorą udział w para-

dach, inne wędrują przez miasto 

i urządzają minikoncerty. We 

wtorkowy wieczór, w światłach 

latarni, maszerują w ramach 

Monstercorso i ostro hałasują 

przed nadejściem postu. 

13. Schwyz – scyzoryki, które umieją 
wszystko

W Brunnen zajrzyj do centrum Victorinox: Swiss 
Knife Valley Visitor Center (Bahnhofstrasse 3, 
Brunnen, www.swissknifevalley.ch, bezpłatnie). 
Możesz tutaj dowiedzieć się więcej o tym legen-
darnym scyzoryku, a nawet złożyć swój własny. 
Albo po prostu go zakupić. Zajedź też do Schwyz 
(14 tys. mieszk.), stolicy kantonu o tej samej 

nazwie, gdzie te powszechnie znane przedmio-
ty eksportowe są produkowane – niestety, za 
zamkniętymi drzwiami. W Schwyz (od którego 
wywodzi się nazwa kraju), w tutejszym muzeum, 
znajdziesz eksponat o wyjątkowym znaczeniu  
dla Szwajcarów. To „Bundesbrief” z 1291 r., doku-
ment założycielski Konfederacji Szwajcarskiej 
(www.bundesbrief.ch). Po wizycie w muzeum rzuć 
też okiem na piękny rynek miasteczka. 

http://www.swissknifevalley.ch
http://www.bundesbrief.ch
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 LUCERNA PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna (także 
region Jeziora Czterech Kan-
tonów): Luzern Tourismus, 
Zentralstrasse 5, przy dworcu, 
www.luzern.com. 

 Lucerne Visitor Card: W ramach 
noclegu otrzymuje się bilet 
komunikacji miejskiej. 

Statkiem: Naprzeciwko dworca 
przy Bahnhofquai jest przystań 
statków kursujących po jeziorze 
– zarówno tych rejsowych, „na 
drugi koniec” jeziora, do Flüelen 
(ok. 2 godz. 40 min w jedną stro-
nę, 48 CHF w 2. klasie, w obie 
strony 77 CHF, ale można wrócić 
też pociągiem), jak i tematycz-
nych (z jazzem, fondue i raclette, 
niedzielnym brunchem itp.) czy 
wycieczkowych. Wybierz jeden 
z pięciu nostalgicznych, doskona-
le utrzymanych parowych bocz-
nokołowców. Najstarszy z nich, 
Uri, został zbudowany w 1901 r., 
najmłodszy i największy, Stadt 
Luzern – w 1928 r. Informacje: 
www.lakelucerne.ch. 

Rowery: Znany także z Polski 
system Nextbike (www.next-
bike.ch) jest dostępny w set-
kach lokalizacji w mieście oraz 
w wielu innych miejscowościach 
regionu. Możesz np. pojechać 
wzdłuż brzegu i wrócić do 
Lucerny statkiem. Zarejestruj 
się i wypożycz przez apkę na 
smartfonie. Oddaj na wybranej 
przez ciebie stacji lub w mieście, 
w oznaczonych strefach, nawet 
w dowolnym miejscu (rowery  
2 CHF/godz., 20 CHF/dzień). 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Hotel Pickwick i Pub: Ra-
thausquai 6, Lucerna, +41 
414105927, www.hotelpickwick.ch. 

Mały hotel w ładnym budynku 
w samym sercu miasta, z wido-
kiem na wodę i Most Kapliczny. 
Proste, niektóre trochę małe 
pokoje, od 125 CHF/2 os., bez 
własnego parkingu (ten np. na 
dworcu głównym – 5 min pie-
szo). W budynku Mr. Pickwick 
Pub z angielskimi i irlandzkimi 
piwami oraz odpowiednim je-
dzeniem (burgery, fish and chips 
itp.). Codziennie do północy. 

Hotel Bellevue: Seeburgstrasse 
79, Lucerna, +41 413712727, 
www.bellevue-luzern.ch. Nie-
duży hotel z 19 pokojami przy 
wylotowej drodze w kierunku 
Küssnacht, z jeziorem po drugiej 
stronie ulicy i widokiem na Pila-
tus. Przystanek autobusu miej-
skiego przy hotelu (ok. 10 min 
do dworca lub 4 km spacerem 
nad brzegiem). Standardowe 
pokoje z balkonami z widokiem 
na jezioro, pokoje rodzinne 
i z łóżkiem piętrowym. Dwójka 
od 138 CHF, także pokoje wielo-
osobowe. 

Hotel Nidwaldnerhof: Dor-
fstrasse 12, Beckenried, +41 
416205252, www.nidwald-
nerhof.ch. Niesamowita loka-
lizacja nad brzegiem Jeziora 
Czterech Kantonów, także re-
stauracja z fantastyczną panora-
mą. Od 180 CHF/2 os. (widok na 
góry), od 225 CHF/2 os. (widok 
na jezioro) oraz od 285 CHF za 
suity. Parking w garażu oraz 
bufet śniadaniowy w cenie. 

Gasthaus Tübli: Dorfstrasse 12, 
Gersau, +41 418281234,  
www.gasthaus-tuebli-gersau.ch. 
Pensjonat w budynku z 1755 r., 
3 min pieszo do przystani nad 
Jeziorem Czterech Kantonów. 
Rustykalny w najlepszym sensie 
tego słowa, z rodzinną atmos-

ferą i typową knajpą na dole. 
Pokój od 140 CHF/2 os., parking 
prywatny i śniadanie w cenie. 
Nie ma windy, a pokoje są na 
pierwszym i drugim piętrze. 

Hostel Rotschuo Jugendher-
berge: Seestrasse 163, Gersau, 
+41 418281277, www.hostelrot-
schuo.ch. Schronisko młodzieżo-
we nad jeziorem, blisko promu, 
ze wspólną łazienką, w prostym 
domku drewnianym lub w pięk-
nej chacie w alpejskim stylu. 
Przytulny pokój od 90 CHF/2 os. 
z bufetem śniadaniowym, par-
king prywatny 6 CHF/dzień. 

Hotel Schmid & Alfa: Axenstras-
se 5, Brunnen, +41 418251818, 
www.schmidalfa.ch. Nad 
brzegiem Jeziora Czterech 
Kantonów, z pięknymi wido-
kami. Stylowe pokoje (parkiet) 
różnych kategorii (od „budget” 
po „superior”) w dwóch  
budynkach. Od 160 CHF/2 os.  
ze śniadaniem. Przyjemna 
atmosfera, dobra restauracja, 
parking publiczny 10 CHF/dzień. 

Seehotel Sternen: Winkelstras-
se 46, Horw, +41 413482482, 
www.seehotel-sternen.ch. Mały 
hotel czterogwiazdkowy, bez-
pośrednio nad jeziorem (zatoka 
Horw). Pokoje przestronne 
i wygodne, od 220 CHF/2 os. 
Restauracja z daniami z regionu, 
parking prywatny i śniadanie 
w cenie. 

Swiss-Chalet: Luzernerstras-
se 204, Merlischachen, +41 
418545454, www.swiss-chalet.ch.  
Tradycyjne noclegi w starym 
hotelu, tuż nad brzegiem jeziora, 
kilka kilometrów od Lucerny 
(między Küssnacht a Lucerną). 
Może nie najbardziej nowoczesne 
pokoje typu „economy” (wspólna 

http://www.luzern.com
http://www.lakelucerne.ch
http://www.nextbike.ch
http://www.nextbike.ch
http://www.hotelpickwick.ch
http://www.bellevue-luzern.ch
http://www.nidwaldnerhof.ch
http://www.nidwaldnerhof.ch
http://www.gasthaus-tuebli-gersau.ch
http://www.hostelrotschuo.ch
http://www.hostelrotschuo.ch
http://www.schmidalfa.ch
http://www.seehotel-sternen.ch
http://www.swiss-chalet.ch
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łazienka) lub „standard”, baseny, 
sauna i jacuzzi w sąsiednich 
budynkach (tam także restaura-
cje). Od 150 CHF/2 os., śniadanie 
w cenie, parking gratis (najtańsza 
oferta na stronie internetowej). 

Camping Vitznau: Altdorfstrasse 
34, Vitznau, +41 413971280, 
www.camping-vitznau.ch. Ładne 
pole kempingowe nad Jeziorem 
Czterech Kantonów, z idealnym 
widokiem. Stanowiska na namio-
ty, przyczepy lub kampery,  
także domki (Schlafhüsli) oraz 
apartamenty. Ogrzewany basen, 
sklep i kawiarnia. Mały domek  
od 75 CHF do 4 osób, bez pościeli, 
plus jednorazowo 30 CHF za 
sprzątanie. 

Wirtshaus Taube: Burgerstrasse 3,  
Lucerna, +41 412100747,  
www.taube-luzern.ch. Lokalna 
kuchnia z rozsądnymi cenami, 
stoliki nad brzegiem rzeki, przy 
jazie Nadelwehr. 

PURA plant-based food & café: 
Furrengasse 7, Lucerna, +41 
415458527, www.pura-luzern.ch. 
Prosty, przytulny lokal z wy-
luzowaną atmosferą w samym 
centrum. Wyśmienite, wyłącznie 
wegańskie dania, a personel 
przemiły. 

W Lucernie, na dworcu głównym, 
siedzisz też fajnie nad torami 
w restauracji wegetariańskiej  
Tibits (samoobsługa, Zentralstras-
se 1 im Bahnhof, 1. piętro, Lucer-
na, www.tibits.ch). 

Crazy CupCake Café: Bruchstrasse 
47, Lucerna, +41 412405665, 
Instagram: crazycupcake.ch. Fajna 
kawiarenka w ścisłym centrum, 
bardzo sympatyczna „załoga”, 
desery pycha i kawy też. 

Restauracje i bary różnego ro-
dzaju, także te tańsze, znajdziesz 
m.in. w okolicach Pomnika Lwa. 

 ...III AKCJA! 

Luzerner Stadtlauf – wrzesień, 
bieg miejski w różnych katego-
riach, ok. 15 tys. zawodników, 
www.luzernerstadtlauf.ch. 

Stadtfest Luzern – ostatni 
weekend czerwca, święto miasta 
z dużą dawką muzyki i innych 
atrakcji, dochód przeznaczony 
jest w całości na wspólne cele 
mieszkańców kantonu,  
www.luzernerfest.ch. 

Lucerne Festival – od ok. poł. 
sierpnia do poł. września, KKL, 
letnia edycja festiwalu gromadzi 
światowych mistrzów klasyki: 
słynne orkiestry, legendarnych 
dyrygentów i solowych wirtu-
ozów, od Bacha do współczesno-
ści, www.lucernefestival.ch. 

SwissCity Marathon Lucerne  
– koniec października, maraton, 
półmaraton i bieg na 5 mil  
– duża impreza uliczna z trasą 
nad Jeziorem Czterech Kantonów 
i przez starówkę,  
www.swisscitymarathon.ch. 

http://www.camping-vitznau.ch
http://www.taube-luzern.ch
http://www.pura-luzern.ch
http://www.tibits.ch
http://crazycupcake.ch
http://m.in
http://www.luzernerstadtlauf.ch
http://www.luzernerfest.ch
http://www.lucernefestival.ch
http://www.swisscitymarathon.ch
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co nie spodobało się wiernym, przyzwyczajonym 
do ciemnej twarzy. Szybko pokryto ją czarną 
farbą. Ok. 1900 r. pośrodku nawy głównej wznie-
siono dla figurki Kaplicę Łaski, przed którą stale 
modlą się wierni. W środku kościoła rzucają się 
w oczy bogate barokowe malowidła i zdobienia 
(codz. 6-20.30). 

Biblioteka opacka przechowuje wiele rękopisów 
i ksiąg, nawet z X w., łącznie niemal ćwierć 
miliona egzemplarzy. Sala z tysiącami historycz-
nych tomów robi niesamowite wrażenie. Aby ją 
zwiedzić, zgłoś się do biura Einsiedeln Tourismus 
(Hauptstrasse 85, www.einsiedeln-tourismus.ch, 
pn.-pt. 9-17, sob. 9-16, niedz. 10-13, oprowadze-
nie po bibliotece i kościele dla indywidualnych 
zwiedzających 20 CHF, zbiórka przy biurze 
informacji). 

Einsiedeln to też miejsce narodzin Paracelsusa, 
uważanego za ojca współczesnej medycyny. 

EINSIEDELN 
 KLASZTORNY BAROK

W centrum miejscowości dominuje potężny  
barokowy zespół klasztoru benedyktynów 
(www.kloster-einsiedeln.ch). Do kościoła 
z XVIII w. prowadzą szerokie schody za fontan-
ną Matki Boskiej. W zakonie obecnie przebywa 
ok. 60 mnichów, a klasztor jest najważniej-
szym celem pielgrzymek w Szwajcarii. Nazwa 
miejscowości pochodzi od niemieckiego słowa 
„Einsiedler” (pustelnik). W 835 r. był to eremita 
z zakonu benedyktynów, który tutaj osiadł. 
Założony w tym miejscu klasztor zyskiwał  
na coraz większym znaczeniu. Szwajcarski re-
formator Huldrych Zwingli był tutaj księdzem. 

Pielgrzymki maryjne do Einsiedeln odbywały 
się już w XIV w., ale główny cel dzisiejszych 
pielgrzymów, figurka łaskawej Czarnej Madon-
ny, powstał dobre 100 lat później. Czarną  
twarz figurce nadał dym z licznych świec.  
Na pocz. XIX w. została ona odrestaurowana,  

http://www.einsiedeln-tourismus.ch
http://www.kloster-einsiedeln.ch
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RAPPERSWIL  
POLACY NA ZAMKU

Tam, gdzie Jezioro Zuryskie staje się coraz  
węższe, przytuliło się do niego historyczne mia-
steczko Rapperswil, które po fuzji z sąsiednią 
miejscowością nosi nazwę Rapperswil-Jona  
(26 tys. mieszk., 409 m n.p.m.). Jest siedzibą 
słynnego cyrku założonego i prowadzonego 
przez rodzinę Knie. Bywa też określane Miastem 
Róż (dwa kwiaty ma w herbie). Najbardziej re-
prezentacyjny ogród różany u stóp zamkowego 
wzgórza liczy ponad 3000 kwiatów ze 150 ga-
tunków. Na placu przy przystani statków z Zury-
chu restauracje wystawiają stoliki oblegane przez 
jednodniowych wycieczkowiczów. 

Zamek Rapperswil z końca XII w. góruje nad 
starówką. Przez stulecia zajmowali go różni ary-
stokraci, a w XIX w. służył za więzienie i koszary. 
W 1870 r. polski hrabia Władysław Plater wspól-
nie z innymi polskimi emigrantami urządził tutaj 
Muzeum Polskie. Od 1895 r. w Mauzoleum Ko-

ściuszki przechowywano nawet serce tego bohate-
ra narodowego, zmarłego zresztą w Szwajcarii, za-
nim w 1927 r. na żądanie hrabiego Platera, razem 
z setkami tysięcy dzieł, pamiątek, książek, medali, 
archiwaliów i innych przedmiotów, przewieziono 
je z powrotem do Polski. Większość zbiorów Mu-
zeum Polskiego nie przetrwała II wojny światowej. 
Od 1975 r. ponownie jednak działa tutaj Polenmu-
seum (Schloss Rapperswil, www.polenmuseum.ch, 
5 CHF, oprowadzanie także w jęz. polskim dla grup 
100 CHF). Przed zamkiem wznosi się Kolumna 
Barska z 1868 r. Określana jest Kolumną Wolno-
ści, „jako znak szwajcarskiej więzi z narodami, 
które dobijają się wolności”. W przyszłości zamek 
ma mieć bardziej wszechstronne zastosowanie, 
a muzeum ma pozostać jego częścią. 

Dużą atrakcją dla dzieci jest popularne Zoo Dzie-
cięce (Knies Kinderzoo, Oberseestrasse 36, Rap-
perwswil, www.knieskinderzoo.ch, 8 CHF, dzieci 
4 CHF), prowadzone przez rodzinę Knie – ze 
zwierzętami, które można karmić, pogłaskać lub, 
w niektórych przypadkach, jeździć na nich. 

http://www.polenmuseum.ch
http://www.knieskinderzoo.ch
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 PRAKTYCZNIE 

Informacja turystyczna:

Einsiedeln: Tourist Office, Hauptstrasse 85,  
www.einsiedeln-tourismus.ch. 

Rapperswil: Rapperswil Zürichsee Tourismus 
Visitor Center, Fischmarktplatz 1,  
www.rapperswil-zuerichsee.ch. 

 GDZIE SPAĆ I JEŚĆ 

Hotel Seedamm Plaza: Seedammstrasse 3,  
Pfäffikon (Schwyz), +41 554171717,  
www.seedamm-plaza.ch. Duże, wygodne pokoje 
nad Jeziorem Zuryskim, naprzeciwko Rapper-
swilu. Przy bezzwrotnej rezerwacji przez stronę 
pokój 2-osobowy już od 175 CHF, śniadanie i par-
king w cenie. Do kompleksu należą dwie dobre 
restauracje oraz stacja ładowania e-samochodów. 

Hirschen Backpacker-Hotel & Pub:  
Hinterdorfstrasse 14, Schwyz, +41 418111276,  
www.hirschen-schwyz.ch. Dla backpackersów, 
także całkiem porządne, czyste pokoje hotelowe 
z podstawowym wyposażeniem. Od 39 CHF/os. 
w pokoju 4- lub 5-osobowym, pokój 2-osobowy 
ze wspólną łazienką już od 104 CHF, wersja „com-
fort” z łazienką 124 CHF/2 os., parking publiczny 
bezpłatny. W ogrodzie knajpka z piwami z re-
gionu oraz proste dania à la spaghetti, burgery 
i sałatki. Do tego gry, shisha, piłkarzyki. 

Drewniany most dla pieszych z Rapperswilu 
przez jezioro do miejscowości Hurden ma 841 m 
– to najdłuższa drewniana kładka w Europie. 
Nawiązuje do przeszłości – miasto leżało na szla-
ku św. Jakuba prowadzącego do hiszpańskiego 
Santiago de Compostela, a pielgrzymom przekro-
czenie jeziora ułatwiała chybotliwa kładka. 

Dzisiaj elegancki mostek z drewnianych 
i metalowych elementów pozwala  
spacerować niemal „po wodzie”,  
a równocześnie zachwycać się wido-
kiem na Rapperswil i zamek. 

W drodze do Zurychu przejeżdżasz przez tzw. 
Goldene Küste, czyli Złote Wybrzeże, nazywane 
tak ze względu na wartość rezydencji wzniesio-
nych na słonecznym brzegu Jeziora Zuryskiego 
i zamożność ich mieszkańców. 

http://www.einsiedeln-tourismus.ch
http://www.rapperswil-zuerichsee.ch
http://www.seedamm-plaza.ch
http://www.hirschen-schwyz.ch


185

G
T

O
S

 O
D

C
IN

E
K

 J
 L

U
C

E
R

N
A

 –
 Z

U
R

Y
C

H

LUGANO

PILATUS 
GÓRA SMOKÓW

P O Z N A J  B L I Ż E J

Majestatyczne wzniesienie dominujące nad Lucerną 
 jest fantastycznym celem pieszych wycieczek.  

Według legend górę zamiesz-
kiwały niegdyś smoki, dlatego 
dawni władcy Lucerny zabra-
niali poddanym zapuszczać 
się w te rejony. Jak się jednak 
okazało, smoki nie były nie-
bezpieczne, a nawet służyły 
pomocą – kilkakrotnie urato-
wały życie lokalnym farmerom, 
wskutek czego zła opinia krą-
żąca wokół góry odeszła w nie-
pamięć. Od kiedy w 1890 r.  
otwarto najbardziej stromą 
kolej zębatą na świecie, Dra-
chenberg – czyli Góra Smo-
ków – stał się łatwo dostępny, 
zarówno od strony Alpnach-
stad nad Jeziorem Czterech 
Kantonów, jak i z Kriens koło 
Lucerny, gdzie wjazd zapewnia 
panoramiczna gondola. Do 
samego Alpnachstad możesz 
dostać się z Lucerny statkiem 
(Golden Tour) albo pociągiem 
(Silver Tour). 

Pilatus, którego nazwa pocho-
dzi od Poncjusza Piłata, słynie 
z wielu szlaków turystycznych. 
Na środkowej stacji gondoli 
Krienseregg znajdziesz Dra-
chenmoor z 15 punktami infor-
macyjnymi na temat lokalnej 
flory i fauny, zaś wędrując 
szlakiem w kierunku Fräkmün-
tegg, możesz dotrzeć do trzech 
najwyższych – ale łatwo do-
stępnych – punktów widoko-
wych (najwyższy na wysokości 
2132 m n.p.m). Z każdego 
szczytu możesz podziwiać inny 
widok na Alpy Szwajcarskie 

i Jezioro Czterech Kantonów 
(przy ładnej pogodzie aż po 
Schwarzwald i Jurę). 

Na stacji Fräkmüntegg czekają 
na ciebie również rodzinne 
atrakcje. Dzieci z pewnością 
ucieszą się z wizyty w najwięk-
szym parku linowym w środ-
kowej Szwajcarii. Na miejscu 
znajdziesz przytulne miejsce 
z grillem w Chalet Drachenalp, 
a przenocować możesz w spe-
cjalnych namiotach rozwieszo-
nych na drzewach! 

Na górze Pilatus możesz 
przenocować oraz spróbować 
lokalnych specjałów w jednym 
z dwóch hoteli i restauracji. 
Nocleg na Drachenbergu obej-
muje bilet na wjazd oraz wy-
śmienitą czterodaniową kolację 
i śniadanie w formie bufetu, 

którego gwiazdą jest doskonały 
lokalny ser. Oglądanie zachodu 
lub wschodu słońca z wysoko-
ści góry Pilatus, któremu to-
warzyszą odgłosy dzikich kozic 
– szczególnie aktywnych rano 
i wieczorem – będzie dla ciebie 
niezapomnianym przeżyciem! 

Więcej informacji:  
www.pilatus.ch. 

http://www.pilatus.ch
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Ogólnie
Autem po Szwajcarii jeździ się 

dość bezpiecznie – kierowcy są 

bardziej zrelaksowani, a przepisy 

przestrzegane. Rzadko można 

spotkać „suszarki” na poboczu, 

za to poustawianych jest dużo 

radarów (często ukrytych). 

Kolory tablic są inne niż w Polsce: 

niebieskie to drogi kantonalne, 

zielone – autostrady, białe – małe, 

lokalne drogi, pomarańczowe  

– objazdy. Nawet oznaczenia terenu 

zabudowanego mają odpowiednie 

kolory: niebieskie na głównych, 

białe na małych drogach. 

Grand Tour prowadzi przez liczne, 

niżej lub wyżej położone przełę-

cze. Serpentyny są dobrze wypro-

filowane i tylko osoby naprawdę 

cierpiące na lęk wysokości po-

winny rozważyć, czy nie pominąć 

odcinków przez najwyższe Alpy. 

Podczas zatrzymywania się i par-

kowania na pagórkowatym tere-

nie, właściwie w całej Szwajcarii, 

wrzuć bieg i hamulec ręczny. 

Auć, czyli ile kosztują 
mandaty
Dopuszczalna prędkość na te-

renie zabudowanym to 50 km/

godz., czasami zmniejsza się ona 

stopniowo – najpierw szyldy 

pokazują np. 60 km/godz. Poza 

terenem zabudowanym jedziesz 

80 km/godz., o ile znaki nie wska-

zują inaczej. Na autostradach 

dopuszczalna prędkość wynosi 

120 km/godz. – jeśli oczywiście 

nie ma innych ograniczeń. 

Jeśli przekroczysz dopuszczalną 

prędkość o więcej niż 3 km/godz. 

i zostanie to zarejestrowane, 

musisz złapać się za portfel. Przy 

5 km/godz. to 40 CHF. Potem 

kwota już tylko rośnie. Przy  

20 km/godz. należy wysupłać 

już 240 CHF, dodatkowo sprawa 

może być skierowana do sądu.  

Na terenie zabudowanym już 

przy 11-15 km/godz. mandat 

wynosi 250 CHF. Szwajcarskie 

i polskie urzędy współpracują 

w tym zakresie – mandaty trafiają 

do Polski, ewentualnie są przeka-

zywane firmom windykacyjnym. 

Jeśli masz samochód z wypoży-

czalni, to pieniądze za mandat 

ściągane są z karty kredytowej 

albo wypożyczalnia przekazuje 

urzędnikom twój adres domowy. 

Przejeżdżanie na czerwonym 

świetle – nawet przy zmianie 

z żółtego – może być bardzo 

kosztowne. 

Więcej informacji o wysokości 

mandatów: www.ch.ch/en/driv-

ing-over-speed-limit. 

Kiedy jechać
Budowa dróg w Szwajcarii to 

wyzwanie: wioski i miasta mają 

często ciasną zabudowę, a do 

tego wszędzie są góry. To też 

powód licznych remontów, także 

na Grand Tour (oznakowanej 

w całym kraju), która prowadzi 

drogami publicznymi. Lepiej mieć 

bardziej szczegółową mapę (np. 

Hallwag Kümmerly+Frey) lub 

dobrą nawigację, aby skorzystać 

z objazdów. 

Podane w książce czasy dotyczą 

samej jazdy. Każda przerwa 

na robienie zdjęć (a okazji jest 

bardzo wiele), każda wycieczka 

w bok od Grand Tour wydłuża 

czas przejazdu właściwie w nie-

skończoność...

Liechtenstein
Grand Tour prowadzi także przez 

Liechtenstein. Granicę przekra-

czasz na dobrą sprawę niezau-

ważalnie, nie ma też z reguły 

kontroli granicznych. Szwajcaria 

i Liechtenstein tworzą unię celną. 

Jak parkować
W dużych miastach, jeśli nie uda 

się zaparkować w bocznej uliczce 

(uwaga, sprawdź, czy nie jest to 

dozwolone tylko dla mieszkań-

ców ), lepiej od razu skorzystać 

z publicznych garaży parkingo-

wych/parkingów. W zależności  

od pory dnia i tygodnia kosztują 

ok. 1-2 CHF za godzinę, podobnie 

jak miejsca parkingowe na wol-

nym powietrzu. 

DELEKTUJ SIĘ BEZ POŚPIECHU 
(I BEZ MANDATÓW),  

CZYLI AUTEM PO SZWAJCARII

http://www.ch.ch/en/driving-over-speed-limit
http://www.ch.ch/en/driving-over-speed-limit
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Miejsca oznakowane białą linią  

są z reguły płatne. Niektóre par-

kometry honorują karty płatnicze, 

ale zawsze dobrze mieć pod ręką 

monety. Bilet parkingowy należy 

umieścić w widocznym miejscu za 

przednią szybą, ale coraz częściej 

miejsca parkingowe są też nume-

rowane. Na parkometrze podajesz 

ten numer, płacisz, a opłacony 

czas pozostaje w systemie. 

Miejsca oznakowane niebieską 

linią z reguły są bezpłatne przez 

godzinę, od poniedziałku do 

soboty w godz. 8-18 (korzystasz 

z tarczy parkingowej, przyjazd na-

stawiasz od następnej półgodziny, 

a tarczę umieszczasz za przednią 

szybą). W niedziele i święta 

parkowanie jest często bezpłatne. 

W Polsce nie ma zwyczaju używa-

nia tarcz parkingowych. Pojazdy 

z wypożyczalni mają ją na wypo-

sażeniu. Tarczę za kilka franków 

kupisz też na stacji paliw. 

Żółta linia oznacza prywatne 

lub firmowe miejsca parkingowe. 

Mogą parkować tam tylko klienci 

tych instytucji. Taka linia na 

skraju jezdni oznacza całkowity 

zakaz zatrzymywania się. 

Parkowanie na ulicy w porze 

obiadowej (z reguły 12-13.30) 

jest często bezpłatne. Przeczytaj 

informacje na parkometrze – w ta-

kim przypadku czas parkowania 

liczy się po upływie bezpłatnego. 

Niektórym parkometrom wystar-

czy 10 czy 20 rappów (centów), 

inne wymagają minimalnej kwoty 

(z reguły za godzinę). Można też 

często płacić monetami euro. 

Przydatna strona: www.myswiss-

alps.com/car/parking. 

Szwajcarski Klub Samochodowy: 

www.tcs.ch ( j. niem., wł., fr.). 

Park & Rail – parkingi przy 

dworcach kolejowych: https://

www.sbb.ch/de/bahnhof-services/

am-bahnhof/parkieren-bahnhof/

park-and-rail.html. 

Uwaga na pieszych  
i rowerzystów!
Szczególnie w miastach uważaj 

na rowerzystów. Wiele dróg 

rowerowych prowadzi poboczem 

lub przez środek jezdni (z czer-

woną nawierzchnią i oddzielnymi 

światłami). Jeśli jezdnia jest 

wąska, można wjechać na drogę 

rowerową, ale tylko wtedy, gdy 

jest pusta. Zawsze też należy się 

liczyć z tym, że nadjedzie rowe-

rzysta, który na swojej drodze 

zawsze ma pierwszeństwo. Uwa-

żaj podczas skręcania w prawo 

– jako pierwszy przecina się pas 

dla rowerów. Rowerzyści tutaj nie 

przyjmują do wiadomości, że to 

oni muszą uważać. 

Piesi, jak w innych krajach za-

chodniej Europy, są bardzo świa-

domi swoich praw. Samochód 

musi się bezwzględnie zatrzymać, 

gdy tylko pieszy zbliża się do 

przejścia. To nie kierowca de-

cyduje, czy pieszy może chwilę 

poczekać. Także poza zebrą na te-

renie zabudowanym piesi często 

spokojnie i bez stresu przecinają 

jezdnię. 

Gdzie tankować
Udział małych, prywatnych stacji 

paliw, zwłaszcza poza dużymi 

miastami, jest znaczący. Często 

są to samoobsługowe stacje 

wyposażone w terminal. Jakość 

paliwa jest surowo kontrolowana 

i bez obaw można z nich ko-

rzystać. Sieci handlowe Migros 

i Coop mają własne stacje (np. 

Migrol). Inaczej niż np. w Niem-

czech, nie ma paliwa E10 z więk-

szą dawką bioetanolu. Poza tym 

jak w Polsce: PB95, PB98, diesel 

oraz (ale nie wszędzie) autogaz. 

Listę stacji paliw z autogazem 

można znaleźć na stronie  

www.mylpg.eu/stations/switzer-

land/list. 

Winieta na autostrady
Grand Tour unika autostrad, ale 

pewnie będziesz z nich korzystać, 

chociażby po to, aby zyskać na 

czasie. Wjeżdżając do Szwajcarii, 

zakupisz winietkę (Vignette) na 

stacji paliw. Na głównych przej-

ściach granicznych jest oznako-

wanie, gdzie można ją nabyć, nie 

wysiadając z auta. Nalepka jest 

ważna od grudnia danego roku 

przez 14 miesięcy, czyli do na-

stępnego stycznia, i kosztuje  

40 CHF. Nie ma winietek na krót-

szy okres. Naklejasz ją na przed-

niej szybie od środka, aby była 

dobrze widoczna z zewnątrz. Brak 

winietki lub jej niewłaściwe na-

klejenie (np. taśmą klejącą) może 

wiązać się z karą. Samochody 

z wypożyczalni winietkę już mają. 

Przełęcze, tunele  
i platformy
Większość alpejskich przełęczy 

zamknięta jest od jesieni do 

później wiosny, tylko kilka  

jest całorocznych  

(www.alpen-paesse.ch). 

http://www.myswissalps.com/car/parking
http://www.myswissalps.com/car/parking
http://www.tcs.ch
https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/am-bahnhof/parkieren-bahnhof/park-and-rail.html
https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/am-bahnhof/parkieren-bahnhof/park-and-rail.html
https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/am-bahnhof/parkieren-bahnhof/park-and-rail.html
https://www.sbb.ch/de/bahnhof-services/am-bahnhof/parkieren-bahnhof/park-and-rail.html
http://www.mylpg.eu/stations/switzerland/list
http://www.mylpg.eu/stations/switzerland/list
http://www.alpen-paesse.ch
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Prawie wszystkie tunele są bez-

płatne w ramach winietki, wy-

jątki to Grand-Saint-Bernard oraz 

Munt La Schera ze Szwajcarii do 

Włoch (nie są na trasie Grand 

Tour). W kilku miejscach tunele 

możesz przejechać autem na 

platformach kolejowych: Vereina 

z Klosters do Engadyny, Realp-

-Furka i Lötschberg-Kandersteg 

do Wallis. Wjeżdżasz autem do 

pociągu, zaciągasz hamulec ręcz-

ny i się relaksujesz. Te odcinki są 

dodatkowo płatne. 

Wypożyczenie auta
Na lotnisku w Zurychu są stano-

wiska sieciowych wypożyczalni: 

Europcar (www.europcar.ch), 

Hertz (www.hertz.ch),  

Avis (www.avis.ch), Budget 

(www.budget.ch), Thrifty  

(www.thrifty.com), Enterprise 

(www.enterprise.ch), Sixt  

(www.sixt.ch). Większość z nich 

ma także strony internetowe 

w języku polskim. Można też  

skorzystać z wyszukiwarki  

www.autoeurope.pl czy  

www.rentalcars.com. Wypoży-

czenie auta na 10 dni to koszt 

ok. 400 CHF. Zwróć uwagę, jaki 

serwis oferowany jest w przypad-

ku kolizji, jaki jest udział własny 

w ubezpieczeniu oraz czy liczba 

kilometrów jest nieograniczona. 

Zakazy i przepisy 
Obowiązkowy jest trójkąt ostrze-

gawczy. Apteczka, kamizelka 

odblaskowa i gaśnica są zaleca-

ne. Przez cały dzień należy mieć 

włączone światła. Opony zimowe 

nie są obowiązkowe, ale jeśli 

dojdzie do wypadku, może to być 

brane pod uwagę przy orzekaniu 

winy. Dozwolona ilość alkoholu 

we krwi wynosi maksymalnie  

0,49 promila. Telefonowanie pod-

czas jazdy bez użycia zestawu 

głośno mówiącego jest zakazane. 

http://www.europcar.ch
http://www.hertz.ch
http://www.avis.ch
http://www.budget.ch
http://www.thrifty.com
http://www.enterprise.ch
http://www.sixt.ch
http://www.autoeurope.pl
http://www.rentalcars.com
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Alarmowe, awaryjne 
i informacyjne numery 
oraz adresy
Numery alarmowe

112 – ogólny telefon alarmowy

117 – policja

118 – straż pożarna

144 – pogotowie ratunkowe

1414 –  Szwajcarskie Służby 

Ratownicze

Ogólne informacje

1811 –  ogólne informacje,  

jak lekarze, repertuar 

teatralny itp. 

140 – służba drogowa

162 – informacje o pogodzie

163 – informacje o ruchu  

drogowym

187 – zagrożenie lawinowe

Ambasada Polska w Szwajcarii: 

Elfenstrasse 9, 3000 Bern 16, +41 

313580240, wydział konsularny: 

Elfenstrasse 20a, 3000 Bern 16, 

+41 313580216, tel. alarmowy, 

tylko w nagłych, wymagających 

pilnej interwencji sytuacjach:  

+41 798211315, Facebook:  

Embassy of Poland in Bern. 

Bezpieczeństwo
Szwajcaria jest bardzo bezpiecz-

nym krajem. W pociągach bez 

obaw możesz zostawić większe 

walizki w korytarzu, w przejściu 

blisko drzwi. Ale obowiązują 

oczywiście podstawowe reguły: 

nie zostawiaj cennych przedmio-

tów w samochodzie, zwłaszcza 

jeśli są one widoczne, a portfel, 

ważne karty oraz dokumenty 

trzymaj w bezpiecznym miejscu. 

Cło
Szwajcaria jest członkiem Układu 

z Schengen, ale nie Europejskiej 

Unii Celnej. Produkty spożywcze, 

tytoń, alkohol i paliwa podlegają 

zatem szwajcarskim przepisom 

celnym. 

Wolne od cła i podatków są 

przedmioty własnego użytku, 

prowiant na podróż i paliwo 

w baku (które będą zużyte 

w Szwajcarii lub zabrane ze sobą 

po zakończeniu pobytu). Należą 

do nich: produkty spożywcze, 

napoje bezalkoholowe, odzież, 

bielizna, artykuły toaletowe, 

sprzęt sportowy, aparaty fotogra-

ficzne, kamery filmowe i wideo, 

telefony komórkowe, przenośne 

komputery i instrumenty muzycz-

ne na okres całego pobytu. 

Wolne od cła są też: 1 kg mięsa 

i produktów mięsnych oprócz dzi-

czyzny, 1 kg/1 l masła/śmietany 

itp., 5 kg/5 l olejów, margaryny 

itp. produktów spożywczych, 5 l 

napojów o zawartości alkoholu do 

18 proc., 1 l napojów o zawartości 

alkoholu powyżej 18 proc., 250 

sztuk/g papierosów, cygar, tyto-

niu, tabaki. Osoby, które wwożą 

alkohol i wyroby tytoniowe, 

muszą mieć ukończone 17 lat. 

Pozostałe przedmioty, które 

wykraczają poza powyższy opis 

i przewyższają wartość 300 CHF, 

są opodatkowane podatkiem  

VAT o wysokości 8 proc.  

(ew. 2,5 proc.). 

Wwóz takich produktów, jak 

narkotyki, broń, dobra kultury, 

antyradary, medykamenty itp., 

jest ograniczony lub zabroniony. 

Więcej informacji, także w j. ang.: 

www.ezv.admin.ch. 

Czas
Szwajcarzy żyją według tego 

samego czasu co Polacy. Corocz-

nych zmian na czas zimowy i letni 

na razie też jeszcze nie skasowali. 

Dzieci
Szwajcaria jest wyjątkowo 

przyjazna dzieciom – niemal 

wszystkie miejsca noclegowe 

i restauracje przygotowane są 

na przyjęcie najmłodszych. Ką-

ciki zabaw, krzesełka dla dzieci, 

dodatkowe łóżeczka w hotelach 

są z reguły bezpłatne. Zwiedzanie 

dla dzieci do 6 lat, a w wielu przy-

padkach nawet do 12 lat – także 

gratis. Muzea i wystawy mają 

multimedialne elementy, atrak-

cyjne dla dzieci. Wiele typowych 

szwajcarskich atrakcji i tak jest 

fascynujących dla maluchów: od 

kolejek górskich, przez serowar-

nie pokazowe, po wesołe figury 

na fontannach autorstwa Tingu-

ely’ego w Bazylei czy Fryburgu. 

Strona www.ausflugsziele.ch 

proponuje bogaty wybór atrakcji 

i aktywności w całym kraju, 

SZWAJCARIA PRAKTYCZNA:  
OD ALARMU PO ZDROWIE

http://www.ezv.admin.ch
http://www.ausflugsziele.ch
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także dla dzieci. Strona jest w jęz. 

niem., ale z linkiem do tłumacza 

Google, także na polski („select 

language”). 

Informacje
Nr 1 to www.MojaSzwajcaria.pl 

– polskojęzyczna strona szwajcar-

skiej narodowej organizacji tu-

rystycznej Switzerland Tourism. 

Znajdziesz tam m.in. informacje 

praktyczne, opisy regionów 

i miast, możliwość zamówienia 

broszur i wiele innych przydat-

nych inspiracji. 

Switzerland Tourism w Polsce, 

c/o Ambasada Szwajcarii 

Al. Ujazdowskie 27 

00-540 Warszawa 

tel. 022 628 04 81 

info@mojaszwajcaria.pl

Switzerland Tourism posiada 

też różne angielsko-, niemiecko-, 

włosko- oraz francuskojęzyczne 

aplikacje na smartfony (Android, 

iPhone), m.in. przewodniki po 

najważniejszych miastach, wę-

drówki letnie i zimowe, porady 

dla rodzin, hotele, wydarzenia 

i raporty śniegowe. 

Biura informacji turystycznej 

działają we wszystkich miastach 

i miejscach turystycznych, często 

w pobliżu dworców kolejowych. 

Internet
Właściwie każda restauracja i ka-

wiarnia, każdy większy dworzec 

i hotel oferuje bezprzewodowy 

internet („Wi-Fi”, w niemieckoję-

zycznej części też „WLAN”). Wi-Fi 

jest bezpłatne także w licznych 

miejscach publicznych, np. na 

lotnisku w Zurychu, w centrach 

miast czy wnętrzach muzeów, na 

większych dworcach czy w żół-

tych autobusach pocztowych 

(wystarczy stanąć obok). Po 

podaniu numeru telefonu komór-

kowego otrzymujesz SMS-a z ko-

dem dostępu. 

Uwaga, uwaga, pułapka cenowa: 

mobilny dostęp do internetu 

przez polski smartfon niestety 

w dalszym ciągu jest piekielnie 

drogi – 5 zł za 100 KB to jeszcze 

mało. Dlatego na terenie Szwaj-

carii natychmiast wyłącz funkcję 

przesyłania danych mobilnych 

i korzystaj tylko z sieci Wi-Fi lub 

zakup szwajcarską kartę prepaid. 

Jeśli posiadasz telefon na kartę 

prepaid z innego kraju zachodniej 

UE (np. Niemcy, Francja), sprawdź 

opłaty – np. większość niemiec-

kich operatorów oferuje znacznie 

lepsze warunki w Szwajcarii. 

Warto sprawdzić karty prepa-

id Swisscom czy Lycamobile. 

W Salt pakiet startowy na 10 dni 

nieograniczonego korzystania 

z internetu kosztuje 20 CHF. 

Język
Wydaje się, że to prawdziwa 

wieża Babel, ale to jednak 

Szwajcaria. Szwajcarzy mówią 

w czterech językach. Niemiecki 

jest jedynym oficjalnym językiem 

w 17 spośród 26 kantonów. 

W kantonach Berno, Wallis/Valais 

i Fryburg jako języki urzędowe 

obowiązują niemiecki i francu-

ski. W czterech kantonach na 

zachodzie Szwajcarii (Genewa, 

Jura, Vaud i Neuchâtel) oficjal-

nym językiem jest francuski. Ta 

część kraju nazywana jest też 

Romandie (Romandia) lub po 

niemiecku Westschweiz. Jedynie 

Ticino (Tessyn) na południu jest 

kantonem wyłącznie włoskoję-

zycznym. Język włoski występuje 

także w niektórych południowych 

gminach sąsiedniego kantonu 

Gryzonia (np. San Bernardino, 

Poschiavo, Bergell). Większość 

mieszkańców tego kantonu mówi 

jednak po niemiecku. Gryzonia 

nie tylko jest jedynym kantonem, 

gdzie trzy języki mają status 

urzędowego – jest także jedynym, 

gdzie mówi się oficjalnie w języku 

retoromańskim (0,6 proc. wszyst-

kich Szwajcarów). Na szczęście 

ci sami mieszkańcy mówią także 

po niemiecku. A jako że Gryzonia 

posiada trzy języki, ma też trzy 

oficjalne nazwy: niem. Grau-

bünden, wł. Grigioni, retorom. 

Grischun. 

Między dialektami, zwłaszcza 

niemieckimi, są duże różnice 

spowodowane długą izolacją 

górskich dolin. Dla postronnego 

słuchacza te dialekty mogą 

brzmieć bardzo podobnie, 

ale prawie każdy Szwajcar 

niemieckojęzyczny rozumie 

rodaka z innego regionu niemiec-

kojęzycznego. Tylko dialekty 

w kantonie Wallis słyną z tego, 

że mogą być trudne do rozszy-

frowania nawet dla Szwajcarów. 

Abstrahując od lokalnych różnic, 

szwajcarska forma niemieckiego 

nazywa się Schweizerdeutsch lub 

(w dialekcie) Schwiizerdüütsch. 

Istnieje też określenie Mundart. 

Schweizerdeutsch to tak mocny 

dialekt, że jest częściowo trudny 

do zrozumienia dla Niemców lub 

http://www.MojaSzwajcaria.pl
http://m.in
mailto:?subject=
http://m.in
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Austriaków, a tym bardziej dla 

innych osób nawet bardzo dobrze 

znających język niemiecki. Nie-

mieckojęzyczni Szwajcarzy (może 

z wyjątkiem niektórych miesz-

kańców naprawdę odległych 

wiosek) z reguły dobrze znają 

standardowy język niemiecki, 

który określany jest jako język 

pisany (Schriftdeutsch, określenie 

literackiego języka niemieckiego 

Hochdeutsch oznacza raczej 

dominację sąsiada i nie jest stoso-

wane). Prawie wszystkie książki 

i gazety wydaje się w tym języ-

ku. Emitowane są w nim także 

wiadomości i niektóre programy 

w telewizji. Wszystkie filmy ob-

cojęzyczne w kinie lub w telewizji 

wyświetlane są z dubbingiem 

w standardowym języku niemiec-

kim. W szkole dzieci od początku 

uczą się Schriftdeutsch, seminaria 

na uniwersytecie odbywają się 

tylko w tym języku. Oczywiście 

istnieją typowo szwajcarskie 

słowa, tak zwane helwetyzmy, 

np. Velo zamiast Fahrrad (rower), 

stossen zamiast schieben (pchać), 

Spital zamiast Krankenhaus 

(szpital) lub Poulet zamiast Huhn 

(kurczak). Szwajcarzy pielęgnują 

swój Schwiizerdüütsch, ale jedno-

cześnie zawsze są chętni i otwar-

ci, aby mówić w standardowym 

języku niemieckim (oczywiście 

z charakterystycznym, twardym 

szwajcarskim akcentem). Komuni-

katy, np. na dworcach lub w po-

ciągach (często w kilku językach), 

są dobrze zrozumiałe – dla obco-

krajowców, ale także dla rodaków 

francusko- i włoskojęzycznych. 

Szwajcarzy z części niemiecko-

języcznej często mówią jeszcze 

po angielsku i po francusku. 

W kantonach francuskojęzycz-

nych sytuacja wygląda podobnie 

jak we Francji: wiele osób poza 

branżą turystyczną (hotele itd.) 

nie zna ani niemieckiego, ani 

angielskiego, ale za to wszyscy 

– jak to Szwajcarzy – są uprzejmi 

i chętni do udzielania pomocy. 

Szwajcarski język francuski jest 

dziś bardzo podobny do tego we 

Francji. Jeszcze w XIX w. istniały 

wyraźne dialekty, ale z czasem 

te różnice się wyrównały. Pewne 

akcenty oczywiście są, ale dużo 

mniejsze niż w przypadku nie-

mieckiego. 

We włoskojęzycznej Szwajcarii 

jest podobnie: szwajcarska wer-

sja włoskiego jest bardzo bliska 

tej w Italii. Natomiast mówi się 

też w dialektach, tak zwanych 

lombardzkich, pokrewnych z in-

nymi dialektami w północnych 

Włoszech. Nieco więcej niż jedna 

trzecia ludności włoskojęzycz-

nej całkowicie lub częściowo 

porozumiewa się w dialekcie, 

podczas gdy w niemieckojęzycz-

nej Szwajcarii w dialekcie mówi 

praktycznie każdy. Mieszkańcy 

kantonu Ticino często mówią po 

niemiecku. Także angielski jest 

tu bardziej rozpowszechniony niż 

we francuskojęzycznej Romandii. 

Koronawirus  
i Clean & Safe
Także Szwajcarię dotknęła epide-

mia koronowirusa. Różne ograni-

czenia z tego tytułu z pewnością 

będą jeszcze z nami przez długi 

czas. Sprawdź zawsze aktualne 

informacje na stronie szwajcar-

skiego Ministerstwa Zdrowia 

(www.bag.admin.ch). Oprócz 

ograniczeń ogólnokrajowych 

mogą obowiązywać ograniczenia 

kantonalne. W miejscach, gdzie 

przebywają turyści, wprowadzo-

no oznakowanie Clean & Safe. 

Oznacza to, że oferent danych 

usług (hotele, restauracje, ko-

lejki górskie, obiekty spa itd.) 

przestrzega surowych zasad 

bezpieczeństwa ustalonych przez 

zrzeszenia branżowe. 

Wszystkie wydarzenia przed-

stawione w tym przewodniku 

dotyczą czasów sprzed pandemii. 

Pozostają one jednak w kalenda-

rzach wydarzeń na kolejne lata.

Koszty podróży/ 
Jak oszczędzać
Szwajcaria jest droga? Co ty nie 

powiesz! Ale spokojnie, nawet 

w tym przypadku możesz zredu-

kować koszty podróży. 

W restauracji rachunek za posi-

łek dla dwóch osób może szybko 

przekroczyć 50 CHF. Imbisy lub 

proste lokale oferują dania często 

już od 12-13 CHF. W wielu piekar-

niach od poniedziałku do piątku 

serwowane są, codziennie inne, 

dania gorące (Mittagsmenü lub 

Zmittag). Piekarnie to też dobry 

adres, gdy szukasz tańszego 

śniadania ze świeżą kawą i ka-

napką. Duże sieci supermarketów 

mają bufety sałatkowe i gorące 

dania obiadowe na wynos. Tańsze 

są też restauracje chińskie czy 

pizzerie (pizza na wynos kosztuje 

z reguły 1-2 CHF mniej). No i szu-

kaj menu dnia. Wiele restauracji 

http://www.bag.admin.ch
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oferuje je w cenie 20-35 CHF.

Kto zostaje dłużej w jednym 

miejscu (i codziennie wybiera się 

na wycieczki), może skorzystać 

z bed & breakfast lub ( jeszcze 

taniej) z mieszkania wakacyjnego, 

które przede wszystkim jest 

dobrą alternatywą dla rodzin. 

Posiłki w takim przypadku go-

tujesz samodzielnie – produkty 

spożywcze kosztują w super-

marketach na poziomie mniej 

więcej zachodnioeuropejskim. Kto 

jednak, jak w przypadku Grand 

Tour, codziennie nocuje w innym 

miejscu, zwłaszcza poza sezonem, 

może szukać spontanicznie noc-

legów np. na www.booking.com 

lub Airbnb. Ale często hotele są 

dumne z tego, że jednak najtań-

sze oferty pokoi mają w swoich 

własnych systemach rezerwacji. 

Czyli w przypadku hotelu zawsze 

zajrzyj na stronę obiektu!

Woda w kranach wszędzie nadaje 

się do picia, podobnie jak woda 

w licznych fontannach publicz-

nych w miastach i wioskach.  

To brzmi banalnie, ale jest praw-

dziwą wygodą na co dzień dla 

wszystkich. 

W wielu miastach i kantonach 

w ramach noclegu dostaniesz 

też kartę gościa, która zawiera 

bezpłatny transport publiczny 

w całym regionie, wjazdy kolejka-

mi górskimi itd. 

Mapa
Mapa „Grand Tour of Switzerland” 

w skali 1:275 000 wydawnictwa 

Hallwag Kümmerly+Frey dostęp-

na jest w całej Szwajcarii. Oprócz 

trasy Grand Tour zaznaczone są 

także 44 największe atrakcje oraz 

najbardziej malownicze odcinki. 

Czterojęzyczna mapa (niem., 

ang., fr. i wł.) z licznymi zdjęciami 

kosztuje ok. 20 CHF. 

Możesz też bezpłatnie załado-

wać przez Geotrails mapy całej 

trasy oraz jej szczegółowych 

fragmentów, także na odcinkach 

Bazylea-Neuchâtel, Genewa-Sa-

int-George i Chiasso-Bellinzona. 

Dane GPS całej trasy oraz odcin-

ków bocznych można też zapisać 

na smartfonie lub tablecie (sprzęt 

musi być w stanie otworzyć pliki 

.gpx, np. Google Earth). 

Linki do map, dane i przydatne 

aplikacje: www.mojaszwajcaria.pl/

grandtour. 

Niepełnosprawności
Szwajcaria jest jednym z najbar-

dziej rozwiniętych krajów pod 

względem infrastruktury i oferty 

dla ludzi z niepełnosprawnością. 

Wejścia do wszystkich bu-

dynków publicznych, muzeów, 

teatrów czy sklepów są dostoso-

wane dla osób poruszających się 

na wózkach. Autobusy i tramwaje 

miejskie, nawet jeśli są to starsze 

modele, mają wejścia niskopod-

łogowe. Kolejki górskie, łącznie 

z platformami widokowymi, są 

odpowiednio wyposażone. Nie 

każdy jednak hotel – dotyczy to 

przede wszystkim tych w sta-

rych, tradycyjnych budynkach – 

może pochwalić się wejściem bez 

barier lub windą. Informacje po 

niemiecku, francusku i włosku: 

www.procap.ch/de/landingpages/

mit-procap-ab-in-die-ferien/touris-

mus-inklusiv.html. 

Noclegi
Długa tradycja przyjmowania 

turystów zaowocowała bogatą 

ofertą miejsc noclegowych. Od 

hoteli we wszystkich kategoriach 

gwiazdkowych po kempingi 

– w całym kraju i niemal we 

wszystkich jego zakątkach wybór 

miejsc na nocleg jest bardzo duży. 

Globalne systemy rezerwacyj-

ne, jak Booking.com, ułatwiają 

spontaniczne rezerwowanie 

noclegu oraz porównywanie cen 

spośród oferty nie tylko hoteli, 

lecz także pensjonatów czy pokoi 

gościnnych. Dla podróżujących 

autem szczególnie przydatne jest 

w wyszukiwarce kryterium (bez-

płatnego) parkingu. Ale tu jeszcze 

raz porada: warto sprawdzić 

ceny na stronie danego obiektu 

– w Szwajcarii często mają najtań-

szą ofertę. 

Schroniska młodzieżowe z reguły 

mają zarównopokoje 2-, 3-, 4-oso-

bowe, jak i sale wieloosobowe 

do 6 łóżek. Często znajdziesz 

je w historycznych miejscach, 

jak w zamku przy wodospadach 

Renu czy w nowoczesnych bu-

dynkach, jak np. w Interlaken czy 

Scuol (www.youthhostel.ch). Inną 

niskobudżetową propozycją są 

hostele (www.swisshostels.com). 

Bed & breakfast to z reguły  

kilka pokoi gościnnych  

w jednym obiekcie. Czasem trud-

no znaleźć nocleg na jedną noc  

(www.bnb.ch). Noclegi u gospo-

darzy czy spanie na sianie (Schlaf 

im Stroh) mogą być ciekawym 

doświadczeniem, zwłaszcza dla 

najmłodszych (Agrotourismus, 

www.myfarm.ch). Z własnym 

http://www.booking.com
http://www.mojaszwajcaria.pl/grandtour
http://www.mojaszwajcaria.pl/grandtour
http://www.procap.ch/de/landingpages/mit-procap-ab-in-die-ferien/tourismus-inklusiv.html
http://www.procap.ch/de/landingpages/mit-procap-ab-in-die-ferien/tourismus-inklusiv.html
http://www.procap.ch/de/landingpages/mit-procap-ab-in-die-ferien/tourismus-inklusiv.html
http://Booking.com
http://www.youthhostel.ch
http://www.swisshostels.com
http://www.bnb.ch
http://www.myfarm.ch
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namiotem z reguły bez problemu 

wylądujesz na urokliwie poło-

żonych polach kempingowych 

(www.camping.ch). 

Nietypowych hoteli w niesa-

mowitych miejscach czy pod 

niebem rozświetlonym gwiazdami 

(Million Stars Hotels) szukaj na 

stronie MojaSzwajcaria.pl. 

Podane w tej książce ceny mogą 

się różnić od aktualnych, w zależ-

ności od sezonu, obłożenia, wyda-

rzeń itp. Z odrobiną szczęścia są 

nawet niższe w ramach licznych 

ofert. 

Pieniądze
Frank szwajcarski (SFr, CHF, 

niem.: Schweizerfranken, fr. franc 

suisse, wł. franco svizzero, reto-

rom. franc svizzer) nie potrzebuje 

dodatkowych wyjaśnień – wszy-

scy go znają i lubią. Ostatnio kurs 

ustabilizował się na poziomie 

nieco powyżej 4 PLN/CHF. Waluta 

ta obowiązuje także w Liechten-

steinie. 

Jeden frank dzieli się na 100 

centów (niem. Rappen, fr. cen-

times, wł. centisimi, retorom. 

raps). W obiegu nie ma już monet 

1- i 2-centowych. Dzięki spadkowi 

cen miedzi obroniona ostatnio 

została 5-centówka. Oprócz niej 

są jeszcze monety o wartości:  

10 i 20 centów, pół franka (ma-

lutka moneta), 1, 2 i największa 

z nich – 5 franków. Na rewersie 

jest napis „Helvetia” lub „Confo-

ederatio Helvetica”. Banknoty po 

raz ostatni między 2016 a 2019 r.  

zostały wymienione na nowocze-

sne, bezpieczniejsze. Kolorowe 

i odporne na rozdarcie były już od 

dawna. Na starszych banknotach 

widnieją wizerunki znanych 

postaci: 10 franków przedstawia 

architekta Le Corbusiera, 20 

franków – kompozytora Arthura 

Honeggera, na 50-frankowym 

jest artystka Sophie Taeuber-Arp, 

a na setce – malarz Alberto Gia-

cometti. W obiegu są też bank-

noty o wartości 200 franków 

z pisarzem Charlesem-Ferdinan-

dem Ramuzem i 1000 franków 

z historykiem sztuki Jacobem 

Burckhardtem. Nowe banknoty 

mają całkowicie rewolucyjną 

koncepcję: nie ma na nich postaci, 

tylko dłonie w różnych pozycjach 

i glob, który, patrząc po kolei na 

wszystkie banknoty od najniższe-

go do najwyższego, kręci się raz 

wokół własnej osi. To symbolizuje 

Szwajcarię jako część powiązane-

go wzajemnie świata. Na rewersie 

są przedstawione motywy szwaj-

carskie – np. banknot 100-franko-

wy, który na awersie ma dłonie 

czerpiące wodę, na drugiej stronie 

prezentuje krajobraz wodnych, 

górskich kanałów suonen w kan-

tonie Wallis. 

W wielu miejscach w Szwajcarii, 

szczególnie tych turystycznych, 

zapłacisz także w euro. Kurs jest 

w porządku, ale nie najlepszy, 

oczywiście. Reszta jest zawsze 

wydawana we frankach. Karty 

kredytowe (szczególnie Master-

Card i Visa, także karty ze zna-

kiem Maestro) akceptowane są 

w wielu miejscach, czasem jednak 

od określonej kwoty minimalnej. 

I na pewno nie wszędzie (bez 

wątpienia rzadziej niż w Polsce). 

Mały pensjonat, prywatny gospo-

darz albo przytulna restauracja 

może zaakceptować tylko cash. 

Miej zawsze kilka monet ze sobą. 

Parkometry coraz częściej przyj-

mują karty, ale też nie wszędzie. 

Często na terminalach po rozpo-

znaniu karty pojawiają się komen-

dy w języku polskim, jeśli nie, to 

do wyboru są angielski, niemiec-

ki, francuski i włoski. Możesz też 

wybrać płatność w złotówkach. 

Ale uważaj, kiedy bankomat „ofe-

ruje” wypłatę z gwarantowaną 

kwotą obciążenia twojego konta 

w PLN. Gwarancja może jest, ale 

kurs będzie wtedy mocno zawy-

żony. Wybierz lepiej rozliczenie 

w CHF. 

Poczta
Oddziały poczty (niem. Die Post, 

fr. La Poste, wł. La Posta) są 

w całym kraju, z reguły w pobliżu 

dworców kolejowych i głównych 

przystanków autobusowych. 

Znaczek na list do Polski (niem. 

Polen, fr. Pologne, wł. Polonia,  

nie większy niż format B5, czyli 

17,6 x 25 cm, nie grubszy niż  

2 cm i nie cięższy niż 20 g) kosz-

tuje 1,40 CHF w wersji „economy” 

(4-8 dni roboczych) lub niewiele 

drożej, bo 1,50 CHF, w wersji 

„priority” (2-4 dni robocze).  

Te same opłaty dotyczą kartek 

pocztowych. Urzędy pocztowe 

w Szwajcarii są otwarte często 

z przerwą obiadową (z reguły 

w mniejszych miejscowościach) 

i nie ma urzędów otwartych przez 

całą dobę. Więcej informacji 

www.post.ch. 

http://www.camping.ch
http://MojaSzwajcaria.pl
http://www.post.ch
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Pogoda
W Szwajcarii panuje łagodny 

klimat o umiarkowanych tempe-

raturach i wilgotności powietrza. 

Od lipca do sierpnia temperatura 

w ciągu dnia wynosi 18-28°C,  

od stycznia do lutego jest  

to -2 do -7°C. Wiosną i jesienią 

temperatury w ciągu dnia 

wahają się pomiędzy 8 a 15°C. 

W zależności od wysokości tem-

peratura może się różnić. Czyli 

ubranie w bagażu powinno być 

zróżnicowane, zwłaszcza gdy 

planujesz wjazdy czy wędrówki 

w wysokich górach!

Prąd
Uwaga, wtyczki i kontakty elek-

tryczne są trzybolcowe. Płaskie 

wtyczki do ładowania smart-

fonów lub do golarek z reguły 

jednak pasują. Okrągłe wtyczki 

do starszych typów laptopów 

wymagają adapterów, które 

można kupić już w Polsce (np. 

uniwersalne adaptery) albo na 

miejscu w Szwajcarii (np. w dość 

tanich sklepach elektronicznych 

InterDiscount, także Coop czy Mi-

gros, za z reguły kilka franków). 

Hotele także często wypożyczają 

adaptery po pozostawieniu  

10-20 CHF kaucji. 

Przekraczanie granicy
Szwajcaria nie jest członkiem 

UE, ale uczestniczy w Układzie 

z Schengen. Tak samo Liechten-

stein. Nie ma zatem standar-

dowych kontroli granicznych. 

Dowód osobisty i prawo jazdy 

(dla kierowców) oczywiście i tak 

należy mieć ze sobą. Paszport 

nie jest potrzebny, tak samo jak 

międzynarodowe prawo jazdy. 

Przyjazd
 Samochodem. Najszybciej 

własnym samochodem przez 

Niemcy – z Warszawy, Poznania 

czy Wrocławia, autostradą A4 

do granicy w Zgorzelcu, potem 

przez Saksonię (Drezno), Bawarię 

(Norymberga) i Badenię-Wirtem-

bergię (Karlsruhe, Freiburg im 

Breisgau) do Bazylei lub za No-

rymbergą przez Stuttgart, potem 

autostradą A81 do szwajcarskiego 

Schaffhausen (Szafuza) i dalej do 

Zurychu. Warszawa-Zurych to ok. 

1330 km i 13,5 godz. samej jazdy, 

z Wrocławia niecałe 10 godz. 

(980 km). Bez stresu można też 

wcisnąć nocleg w Niemczech, są 

po drodze bardzo ładne miasta, 

jak np. Norymberga, Heidelberg 

lub Fryburg. Przejazd przez 

Czechy lub Słowację i Austrię na 

mapie może wydawać się krótszy, 

ale zajmuje jednak więcej czasu. 

 Pociągiem. Z Warszawy 

i Poznania dojeżdża się jednym 

z czterech kursujących codzien-

nie pociągów „Berlin-Warszawa-

-Express” (z Warszawy do Berlina 

ok. 6 godz.). Dalej błyskawicznym 

pociągiem ICE do Bazylei, który 

kursuje bez przesiadek, co  

2 godz. (czas przejazdu lekko po-

wyżej 7 godz.). Zwykłe bilety są 

stosunkowo drogie, ale są promo-

cje Kolei Niemieckich (Deutsche 

Bahn). Na ich stronie internetowej 

(www.bahn.de) zakupisz bilety 

i samodzielnie je wydrukujesz. 

Bilet Warszawa-Bazylea w jed-

nym kierunku, w 2. klasie, z kil-

kutygodniowym wyprzedzeniem, 

możesz czasami złapać już za  

75 EUR. Dworzec Basel Badi-

scher Bahnhof, nazywany także 

Basel Bad, jest już w Bazylei, ale 

funkcjonuje jako dworzec kolei 

niemieckich. 

 Samolotem. Lot do Szwajcarii 

wcale nie jest drogi. Nawet kla-

syczne połączenie Swiss Interna-

tional Air Lines (www.swiss.com) 

z Warszawy do Zurychu i z po-

wrotem kosztuje często tylko 

500-700 PLN za osobę. Swiss 

przed pandemią koronawirusa 

latał na tej trasie 3 razy dziennie 

(także z Krakowa – 4 razy w tygo-

dniu oraz z Gdańska i Wrocławia). 

Polskie linie lotnicze LOT  

(www.lot.com) latają codziennie 

z Warszawy do Genewy i do 

Zurychu. Z Krakowa do Bazylei 

trzy razy w tygodniu latał Easy 

Jet (www.easyjest.com), a z War-

szawy do Bazylei – WizzAir  

(www.wizzair.com). Pewnie 

większość tych połączeń wróci 

po pandemii, nawet może być ich 

więcej, ponieważ coraz więcej 

polskich turystów wybiera się  

do Serolandii. 

Restauracje  
i tym podobne
Szwajcarscy kucharze cieszą 

się renomą na całym świecie, 

więc także w swoim kraju nie 

rozczarują. Czy to w restauracji 

z gwiazdkami Michelin, czy 

w miejskim bistro, czy też w gór-

skim schronisku – można liczyć 

na smaczne dania, podawane 

ZAWSZE na gorących talerzach, 

i dobrą obsługę. 

http://www.bahn.de
http://www.swiss.com
http://www.lot.com
http://www.easyjest.com
http://www.wizzair.com
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W miastach najtaniej i najszybciej 

jest kupić gorące dania i sałatki 

z bufetu w sklepach samoobsłu-

gowych Migros lub Coop. Przy 

większych sklepach tych sieci 

działają samoobsługowe restau-

racje z codziennie innym menu 

dnia (danie ok. 10-16 CHF, sałatki 

od 3 CHF/100 g). W samoobsłu-

gowych restauracjach Manora 

serwowane są świeżo przygoto-

wane dania z grilla, makarony itp. 

Przy autostradach dobrym miej-

scem na postój i posiłek są samo-

obsługowe restauracje Marché 

(np. niedaleko Bellinzony). 

W ośrodkach turystycznych 

liczne lokale oferują menu dnia 

(Tagesmenu, Tagesteller, plat du 

jour, piatto del giorno, ok.  

15-20 CHF). W mniejszych wio-

skach dobrym adresem są re-

stauracje dworcowe lub hotelowe 

restauracje, gdzie spotykają się 

miejscowi. Tam można liczyć na 

dwudaniowe menu w cenie ok. 

15-20 CHF. W mniejszych miej-

scowościach i wioskach gorące 

dania serwowane są w porze 

obiadowej (do godz. 14.00 lub 

14.30) i wieczorem (od godz. 

18.00). Raczej bez przerwy otwar-

te są lokale chińskie, indyjskie 

czy pizzerie. 

Ciekawą alternatywą na kolację 

w Zermatt jest „Dine around” 

– trzydaniowy posiłek, którego 

każda część spożywana jest 

w kuchni innej restauracji. 

W zależności od regionu (niem., 

fr., wł.), śniadanie nazywa się 

w Szwajcarii Frühstück (lub 

z’Morge), petit-déjeuner i prima 

colazione, obiad to Mittagessen 

(lub z’Mittag), déjeuner i pran-

zo, kolacja to Abendessen (lub 

Nachtessen), dîner i cena. 

Napiwek to 5-10 proc., jeśli 

wszystko było super, czasami 

Szwajcarzy też tylko zaokrąglają 

w górę. Albo powiedz od razu 

personelowi, jaka ma być kwota 

łącznie z napiwkiem, albo zostaw 

potem parę franków na stole. 

Swisstainable
Szwajcaria podąża za aktualnymi 

trendami i także w zakresie odpo-

wiedzialnego podróżowania jest 

światowym liderem. Czysta woda, 

powietrze czy doskonała komu-

nikacja publiczna dostępne są od 

lat. Dochodzi do tego ukierunko-

wana komunikacja i zachęcanie 

obiektów turystycznych stop-

niowym systemem oznakowań, 

aby ich oferta także odpowiadała 

aktualnym trendom – energo-

oszczędne obiekty, korzystanie 

wyłącznie z lokalnych produktów 

itp. Swisstainable oznacza do-

świadczenie przyrody z bliska, 

poznawanie autentycznej lokalnej 

kultury, konsumowanie regional-

nych produktów i pozostawanie 

dłużej w jednym miejscu, co tak-

że można uwzględnić w ramach 

podróży Grand Tour. 

Święta i dni wolne
Świętowanie w Szwajcarii ma 

charakter federalny, tzn. kantony, 

a nawet poszczególne gminy 

w kantonach, mają swoje święta. 

Cały kraj równocześnie obchodzi 

tylko Nowy Rok, Wielki Piątek, 

Wielkanoc, Wniebowstąpienie 

(Auffahrt), Poniedziałek Zielono-

świątkowy (prawie wszędzie), 

narodowe święto 1 sierpnia i Boże 

Narodzenie. Świętami w katolic-

kiej części kraju są też Boże Ciało, 

Wniebowzięcie i Wszystkich 

Świętych. Do tego dochodzi wiele 

lokalnych świąt, czasami obcho-

dzonych tylko przez pół dnia. 

W Liechtensteinie świąt jest 

znacznie więcej – do tradycyjnych 

katolickich dochodzą jeszcze:  

6 stycznia (Trzech Króli), 2 lutego 

(Matki Boskiej Gromnicznej),  

19 marca (św. Józefa), 1 maja 

(Święto Pracy) i 8 września (Naro-

dziny Najświętszej Marii Panny). 

Narodowe święto obchodzone 

jest 15 sierpnia. Wszystkie święta 

i ich status w poszczególnych 

kantonach, a nawet gminach: 

www.feiertagskalender.ch. 

Toalety
Toalety publiczne w całym kraju 

są z reguły czyste, higieniczne 

i utrzymane w dobrym stanie. 

W wielu kabinach jest środek 

dezynfekujący (również przed 

koronawirusem), którym można 

przetrzeć sedes. Niektóre toalety 

są bezpłatne, inne kosztują  

1-2 CHF (tak jak przy parkowaniu, 

należy pamiętać, aby mieć przy 

sobie zawsze kilka monet). Toalety 

znajdziesz też na stacjach paliw, 

często przy parkingach, a czasami 

nawet przy przystankach autobu-

sowych. Bardzo praktyczna jest 

strona www.wc-guide.com z listą 

dostępnych toalet publicznych. 

Upominki
Jeśli coś ma charakterystyczny 

biały krzyż, to automatycznie 

http://www.feiertagskalender.ch
http://www.wc-guide.com
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jest świetnym suwenirem – czy 

to torba jutowa, czy też domowe 

kapcie. Klasycznym upominkiem 

są zegarki, które w różnych 

cenach (większość od 50 do  

10 mln CHF) znajdziesz w całym 

kraju, np. w sklepach Bucherer 

(www.bucherer.com). Długo słu-

żyć będą praktyczne scyzoryki 

firmy Victorinox, w wersji pod-

stawowej już od kilkunastu fran-

ków. Do tego możesz wygrawe-

rować na nich np. imię. Mniejsze 

lub większe krowie dzwonki (od 

ok. 10 CHF) wystawione są z re-

guły na stoiskach na zewnątrz 

sklepów z pamiątkami. Poza tym: 

notatniki i długopisy, lichtarzyki, 

kubki czy bielizna. Małe lub 

dosłownie kieszonkowe zestawy 

do fondue i raclette będą z pew-

nością wykorzystywane przez 

długi czas. A najdłużej oczywiście 

piękny tatuaż, w Szwajcarii na 

pewno zrobiony w najlepszych, 

bezpiecznych warunkach. 

Troszeczkę mniej trwałą, za to 

smaczną pamiątką są lokalne 

produkty: czekolady i słodycze 

(nie tylko ogólnoszwajcarskie 

Frey, Lindt czy wafelki Kägifret, 

lecz także pierniczki Läckerli 

z Bazylei czy Biberli z Appenzell), 

różnego rodzaju sery (nie tylko 

najsłynniejsze Appenzeller, Em-

mentaler czy Gruyères), suszone 

mięso albo ziołowe cukierki 

Ricola. 

No i doszła najnowsza moda: 

wełniane koce wojska szwaj-

carskiego. Dzięki youtuberom 

i innym influencerom miały one 

ostatnio swoje „five minutes of 

fame”. Ale faktycznie są bardzo 

ciepłe i trwałe...

Zakupy
Nawet w małych wioskach znaj-

dziesz co najmniej jeden sklep 

samoobsługowy. Największe sieci 

handlowe to Coop i Migros (wym. 

„Ko-op” i „Migro”) z małymi skle-

pikami Coop Pronto i Migrolino. 

Asortyment sieci jest podobny, 

różnią się głównie tym, że Migros 

nie sprzedaje alkoholu. Mniejsze 

sieci handlowe to Spar, Volg i Den-

ner. Znane z Niemiec i z Polski 

marki dyskontów Aldi i Lidl także 

mają tutaj swoje sklepy, ale raczej 

poza centrami miast. Godziny 

otwarcia są różne – małe sklepy 

działają często najwyżej do godz. 

19.30, w dużych miastach nawet 

do 22.00. W wioskach sklepy 

zamknięte są z reguły na przerwę 

obiadową. Niemal wszystkie 

nieczynne są w niedziele, choć 

nie dotyczy to miejscowości tu-

rystycznych. Także stacje paliw 

z obsługą są często zamknięte 

w niedziele (często są stanowiska 

samoobsługowe). Małe sklepy, bu-

tiki itp. zamknięte są często w so-

botnie popołudnia i w niedziele. 

Zdrowie/ubezpieczenie
Szwajcaria jest jednym z najlepiej 

wyposażonych krajów na świe-

cie pod względem medycznym. 

Europejska karta ubezpieczenia 

zdrowotnego (EKUZ) wydawana 

jest bezpłatnie w oddziałach ZUS 

wszystkim ubezpieczonym i za-

pewnia dostęp do świadczeń le-

karskich w innych krajach UE oraz 

w Norwegii, Islandii, Liechten-

steinie i Szwajcarii. Nie obejmuje 

jednak transportu powrotnego 

i nie działa, jeśli wyjedziesz od 

razu z zamiarem leczenia za grani-

cą. Mogą być małe różnice między 

systemami (co jest bezpłatne,  

a co nie), ale klasyczna konsulta-

cja, np. internistyczna, z reguły 

jest uwzględniona. Mimo wszyst-

ko: kup też dodatkowe, niedrogie, 

ubezpieczenie na podróż. 

Weź do bagażu coś na chorobę 

lokomocyjną. A na najwyższych 

szczytach, jak na Jungfraujoch, 

poruszaj się powoli, aby ci się nie 

zakręciło w głowie. 

Zwierzęta
Podróż trasą Grand Tour z domo-

wym pupilem jest jak najbardziej 

możliwa, choć raczej własnym 

autem niż wypożyczonym (trzeba 

się dowiedzieć). Wiele hoteli, noc-

legów prywatnych i pola kempin-

gowe przyjmują gości ze zwie-

rzętami, często za 10 CHF ekstra, 

czasami więcej. Grand Tour 

prowadzi z reguły poza gęsto 

zaludnionymi obszarami, można 

więc bez problemów zrobić prze-

rwę dla czworonoga (po którym 

zawsze należy posprzątać, worki 

często są do dyspozycji na sto-

jakach). W miastach czasami są 

toalety dla psów – to wydzielone 

fragmenty trawnika. Przepisy 

nie różnią się od tych dla krajów 

UE (europejski „pet passport”, 

czyli książeczka szczepień i wpis 

o szczepieniu na wściekliznę 

dokonanym co najmniej 30 dni 

wcześniej i nie później niż rok, 

plus mikroczip). Szczegółowe 

przepisy z praktyczną wyszuki-

warką na stronie Szwajcarskiego 

Ministerstwa Weterynarii, także 

po angielsku: www.blv.admin.ch. 

http://www.bucherer.com
http://www.blv.admin.ch
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Spójrz mi w oczy, cholera!
Gdy przy powitaniu ściskasz 

dłoń Szwajcarom lub z miej-

scowymi stukasz się kufelkiem 

piwa czy kieliszkiem wina, nie 

odwracaj wzroku. Uważane 

jest to za arogancję lub brak 

uprzejmości, a historycznie 

było oznaką złych zamiarów. 

Stukasz, patrzysz. 

Pieniądze mówią więcej 
niż tysiąc słów
W Szwajcarii raczej rzadko 

policja zatrzymuje na poboczu. 

Super? Niekoniecznie. Więk-

szość grzechów naruszenia 

prędkości lub przejazdu na 

czerwonym świetle wyłapu-

ją kamery i fotoradary. I to 

kosztuje tak samo. Jeśli jednak 

osobiście spotkasz policjantkę 

lub policjanta, to lepiej nie za-

czynać emocjonalnych i długich 

dyskusji. Wina oznacza winę, 

podobnie jak kara jest karą, tak 

jak u Dostojewskiego. 

Nieważne jak, ale mów 
dzień dobry!
Najczęstsze powitanie w nie-

mieckojęzycznej Szwajcarii 

brzmi „Grüezi” (albo „Grüezi 

miteinand”, gdy pozdrawia się 

kilka osób jednocześnie), co 

oznacza „Witam” lub „Dzień 

dobry”. Ale uwaga: tego powi-

tania nie stosuje się w kantonie 

Wallis. W niejasnych sytuacjach 

funkcjonuje klasyczne „Hallo”, 

a w innych częściach Szwajca-

rii oczywiście też „Bonjour”, 

„Bonsoir”, „Buongiorno” 

i „Buona Sera”. A przy okazji: 

na ulicy w małych wioskach, 

czasami nawet w miasteczkach, 

lub np. na szlakach wędrow-

nych pozdrawia się również 

nieznajomych. Nie unikaj 

wzroku. 

Punktualność to (więcej 
niż) połowa drogi do suk-
cesu
Szwajcarzy są solidni i można 

na nich polegać. Wszystko 

planują z bardzo dużym wy-

przedzeniem i pilnują ustaleń. 

Dotyczy to też punktualności. 

Gdy umawiasz się ze Szwaj-

carem, to nie „orientacyjnie” 

czy „około” jakiejś godziny, 

tylko dokładnie. Spóźnianie 

się jest formą nieuprzejmości 

i przejawem braku szacunku 

dla partnera. 

Bez dzikich historii
Nocowanie w namiocie czy 

w kamperze na dziko jest zasad-

niczo zabronione w całym kraju 

(trzeba zapytać o pozwolenie 

gospodarzy). Na oficjalnie ozna-

kowanych miejscach parkingo-

wych, np. przy autostradach, 

można kamperem czy z przy-

czepą kempingową spędzić 

jedną noc. Przenocujesz w kam-

perze bez zezwolenia powyżej 

granicy lasów (ok. 2500 m  

n.p.m.). Ale czy się wyśpisz?

KILKA PORAD NA ZAKOŃCZENIE...



Z Bazylei 
do Berna
w 4 dni
Dorastałem w München-
stein niedaleko Bazylei. 
Miasto ma dla mnie 
ogromne znaczenie, ponie-
waż to właśnie tam spędzi-
łem dzieciństwo. Z Bazylei 
trasa prowadzi do regionu 
produkcji zegarków. Nie 
jest tajemnicą, że lubię 
szwajcarskie zegarki. Pre-
cyzja, z jaką gram w tenisa, 
może mieć coś wspólnego 
z tym zegarmistrzowskim 
kunsztem.

Z Appenzell 
do St. Moritz
w 5 dni
Uwielbiam rekordy, 
dlatego ten odcinek 
Grand Tour ma dla mnie 
szczególny urok. Trasa 
prowadzi do Gryzonii, 
gdzie mam dom. Tutaj 
przyjeżdżam, aby nała-
dować baterie. Przy-
pomina mi to pewną  
podróż  z dzieciń stwa, 
gdy zimą na przełę czy 
mój ojciec zakładał łań-
cuchy na koła naszego 
samochodu.

Z Zurychu 
do Appenzell
w 3 dni
Ta trasa to Szwajcaria 
w pigułce. W Zurychu 
rozegrałem swój legen-
darny „Mecz dla Afryki” 
przeciwko Rafaelowi 
Nadalowi. Ze względu 
na moich dziadków 
spędzałem dużo czasu 
we wschodniej, prowin-
cjonalnej części Szwaj-
carii i teraz lubię tam wę-
drować z rodziną. Pasmo 
Alpstein doskonale się 
do tego nadaje.

Roger Federer poleca.
Jeden z najbardziej rozpoznawalnych tenisistów świata i jeden z najlepszych graczy 
w historii tej dyscypliny. Urodzony i wychowany w Szwajcarii, której jest wielkim miłośnikiem.

Więcej propozycji na: 
MojaSzwajcaria.pl
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