
Koleje Retyckie.

Fascynują od ponad 125 lat.

Początek to 1889 rok, kiedy 

otwarto trasę z Landquart do 

Klosters. Dziś jest to sieć 

o łącznej długości 384 km. 

Tory kolejowe, 

poprowadzone po 

spektakularnych 

wiaduktach 

i okrężnych 

tunelach, 

w wyjątkowy 

sposób harmonij-

nie wpisały się 

w krajobraz. Odcinki Bernina 

i Albula od 2008 roku należą 

do światowego dziedzictwa 

UNESCO. Ekspresy 

panoramiczne, 

Bernina i Lodow-

cowy, które 

obsługiwane są 

przez Koleje 

Retyckie, 

nieustannie 

fascynują gości 

z całego świata.

Rhätische Bahn

Bahnhofstrasse 25

CH-7001 Chur

+41 (0)81 288 65 65

railservice@rhb.ch

www.rhb.ch

Koleje Retyckie, Reichenau



Ekspres Kulinarny Arosa

– ze smakiem przez wieczór

Podczas gdy pociąg na odcinku o długości 26 kilo-

metrów pokonuje różnicę wysokości 1000 metrów 

przez malowniczą dolinę Schanfi gg, goście w wago-

nie restauracyjnym delektują się smakowitym 3-da-

niowym menu. Przejazdy z Chur do Arosy są atrak-

cyjnym doświadczeniem dla wszystkich miłośników 

dobrych smaków i jazdy pociągiem. Oferta dostępna 

jest w każdy piątek wieczór w cenie 85 CHF.

Alvra – nowy, przegubowy pociąg Kolei Retyckich

„Alvra” oznacza w języku retoromańskim „Albula”. 

Tak między innymi nazywa się też region w Gry-

zonii, przez który pociągi Kolei Retyckich 

przejeżdżają po trasie wpisanej na Listę 

światowego dziedzictwa UNESCO. 

Nowe, przegubowe składy kolejowe 

umożliwiają podziwianie wspaniałych 

widoków na trasie Albula o długości 

62 kilometrów, na przykład w przedziale 

fotografi cznym, w którym są pano-

ramiczne okna zachodzące na dach. 

Widok na odcinku kolejowym pomiędzy 

Preda, Bergün a Filisur zalicza się do naj-

bardziej spektakularnych na świecie. Pod-

czas jazdy dzieci mogą bawić się w przedziale 

zabaw, gdzie czeka na nie także zjeżdżalnia.

Ekspres Lodowcowy

Kolejami Retyckimi
do największych atrakcji.



Potężny wąwóz Renu

Ruinaulta w Gryzonii jest jednym ze wspanial-

szych i najbardziej urozmaiconych krajobrazów 

w Alpach: dziewiczy wąwóz z bystro płynącą 

rzeką, białymi, stromymi ścianami i rozległy-

mi lasami. Spokojne jeziora napełniają się 

krystaliczną wodą, w podmokłych lasach 

gniazdują rzadkie ptaki. To, co miało począ-

tek w trakcie potężnego osunięcia się skał 

we Flims, dziś prezentuje się jako niepowta-

rzalna sceneria związana z przyrodą. Pomię-

dzy Ilanz a Reichenau przez 10 000 lat Ren 

wyżłobił sobie koryto w skałach. W ten sposób 

powstał wąwóz, który słusznie nazywany jest „Swiss 

Grand Canyon”. Otoczone przez jodły formacje skalne 

fascynują pasażerów pociągów, piechurów i raftingowców z całego świata.

Przy świetle księżyca 

– zimowe przejazdy specjalne

Dzięki Kolejom Retyckim pasażerowie zdobywają 

Berninę podczas pełni księżyca. Po powitalnym 

drinku w wagonie panoramicznym jedziesz trasą 

wzdłuż światowego dziedzictwa UNESCO. Na wy-

sokości 2091 m n.p.m. w restauracji Alp Grüm 

serwowane jest fondue. Nadchodzi wieczór, księżyc 

wychodzi spotkać się z gwiazdami na gryzońskim 

niebie. Podczas powrotu w pociągu gaśnie światło. 

Rozlegają się dźwięki muzyki klasycznej. Lampka 

lokalnego wina smakuje jeszcze lepiej. 

Bade-Kombi-Ticket 

– czyli koleje i baseny w jednym

Wody mineralne dobroczynnie wpływają na Twojego 

ducha i ciało. Engadin Bad Scuol tworzy osiem 

różnych basenów. Mały, ale uroczy jest Bad Alvaneu 

niedaleko Tiefencastel. Z biletem Bade-Kombi-

-Ticket możesz korzystać z basenów termalnych 

ze zniżką 25%.
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Na sankach z Preda do Bergün 

– zjazd na dwóch płozach

Czy dasz radę pokonać ten zakręt? 

Z wysokości 1800 m n.p.m. można 

zjechać bardzo szybko. Sześć 

kilometrów pełnych atrakcji zjazdów 

na sankach. Najpierw w autentycznej, 

górskiej gospodzie Stiva Retica 

wprowadzisz się w dobry nastrój 

przed zjazdem z Preda. A potem start 

– z Preda do Bergün w dolinie. Z tak 

dużą liczbą zakrętów, jak na trasie 

w pociągu. Ale z większą ilością 

śniegu. Dzień zakończysz przy 

fondue w hotelu Kulm.

Dookoła przez Gottarda i Berninę

Okrężna podróż „Gottard-Bernina” to pereł-

ka wśród podróży po torach. Całodzienną 

wycieczkę rozpoczniesz w Zurychu. 

Dalej przejedziesz obok Jeziora Czte-

rech Kantonów i przez tunel bazowy 

Gottarda (światowy rekord – 57 km 

długości) do Lugano. Tutaj witają 

palmy i śródziemnomorski klimat. 

W Lugano wsiadasz do komforto-

wego autobusu Bernina do Tirano, 

gdzie przesiadasz się z powrotem 

do pociągu. Teraz czeka najbardziej 

spektakularny odcinek trasy: przez 

słoneczną dolinę Valposchiavo wysoko 

do lodowców i przez dolinę rzeki Albula 

do Chur, czyli przez 55 tuneli i 196 mostów, 

docierając aż na wysokość 2253 m n.p.m. Większość 

tej trasy wpisana jest na Listę UNESCO. Na zakończenie wygodnie wzdłuż jezior 

Walensee i Zuryskiego dojedziesz z powrotem do Zurychu. Oferta jest także do-

stępna jako kilkudniowa wycieczka.

Więcej informacji na stronie: www.rhb.ch/gotthard-bernina



Pieszo wzdłuż światowego dziedzictwa UNESCO

Via Albula/Bernina

Podzielony na 10 etapów szlak wędrowny Via Albula/

Bernina jest dużą atrakcją nie tylko ze względu na 

wyjątkowe położenie. Światowe dziedzictwo UNESCO 

„Koleje Retyckie w krajobrazie Albula/Bernina” 

obejmuje nie tylko dwa słynne na cały świat odcinki 

kolejowe, ale także wspaniały, okoliczny krajobraz. 

Odcinki pomiędzy Preda, Bergün i Filisur zaliczane są 

do najbardziej spektakularnych na świecie. Na szlaku 

wędrownym „Kolejowa przygoda Albula”, który prowadzi 

równolegle do torów, doświadczysz na własnych nogach 

perfekcyjnej harmonii krajobrazu i techniki. Trzy etapy szlaku 

pomiędzy tunelem Albula i wiaduktem Landwasser są uzupełnione 

ciekawymi informacjami – aktualnymi i historycznymi. Przekazują nowe, 

fascynujące spojrzenie na świat kolei, techniki, kultury i dnia codziennego 

Kolei Retyckich oraz mieszkańców doliny Albula.

Więcej informacji na stronie: www.rhb.ch

Misiowa kraina w Arosie

Na terenie poniżej środko-

wej stacji kolejki linowej 

na Weisshorn latem 

2018 roku otworzona bę-

dzie przestronna zagroda, 

w której przebywać może 

do pięciu niedźwiedzi 

brunatnych. Projekt powstał we współpracy 

z organizacją ochrony zwierząt VIER PFOTEN 

oraz z fundacją Arosa Bären. Niedźwiedzie pocho-

dzą z południowo-zachodniej Europy i wcześniej żyły 

w złych warunkach – na uwięzi i w klatkach. Teraz mają 

naturalne otoczenie: las, potoki, skały i łąki. Zwierzęta można 

odglądać, czekają też gry dla dzieci. Na miejscu jest też restauracja ze słonecz-

nym tarasem. Do Arosy z Chur dojeżdżają pociągi Kolei Retyckich, a niektóre 

z nich będą specjalnie oznakowane.

Więcej informacji na stronie: www.baerenland.swiss
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Koleje Retyckie.
Po wąskich torach przez dziedzictwo UNESCO.
MojaSzwajcaria.pl



Muzeum kolejowe Albula – podróż 

do pionierskich czasów kolejnictwa

W Bergün, przy linii Albula Kolei Retyckich, zaprasza 

Muzeum Kolejnictwa Albula. To wspaniałe miejsce 

dla rodzin i miłośników kolei. Oryginalne eksponaty 

i wiernie odwzorowane pomieszczenia oraz jedna 

z najstarszych lokomotyw typu Krokodil pozwalają 

zapoznać się z fascynującymi aspektami tej 

spektakularnej linii kolejowej. W jubileuszowym roku 

możesz zobaczyć specjalną wystawę, która udzieli 

odpowiedzi na pytania dotyczące światowego 

dziedzictwa, sensu jego istnienia i znaczenia dla 

miejscowej ludności. 

Więcej informacji na stronie: www.rhb.ch

10 lat Kolei Retyckich na Liście światowego 

dziedzictwa UNESCO.

Kolejowy majstersztyk

Liczące ponad 100 lat linie kolejowe Albula 

i Bernina pod względem budownictwa 

i sposobu poprowadzenia torów są praw-

dziwym arcydziełem techniki. Wkompono-

wane harmonijnie w dziewiczą przyrodę 

są najlepszym świadectwem czasów ko-

lejowego pionierstwa. Od 2008 roku linie 

Albula i Bernina, obsługiwane przez Koleje 

Retyckie, wpisane są na Listę światowego 

dziedzictwa UNESCO. Krajobraz i koleje jako 

jedność: duże promienie skrętu, wyrafi nowa-

ne budowle techniczne, łagodne zjazdy przez 

surowe doliny. Najważniejszymi atrakcjami na trasie 

są wiadukt Landwasser, okrężne tunele pomiędzy Bergün 

a Preda oraz okrężny wiadukt pod Brusio. Do dziś niedościgniony wzór. 

Wpisanie na Listę UNESCO oznacza nie tylko uznanie, ale i zobowiązanie do 

zachowania tego dziedzictwa dla przyszłości. W jubileuszowym roku 2018 miło-

śnicy kolei i kultury maja okazję do zapoznania się z ciekawymi informacjami na 

temat światowego dziedzictwa.
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Festiwal Kolei Retyckich

W Pontresinie i Samedan niedaleko St. Moritz 

w dniach 9 i 10 czerwca 2018 zaprasza Festiwal 

Kolei Retyckich. To impreza dla młodszych i star-

szych, w całości pod znakiem pociągów. 

Pociąg atrakcji Albula 

– prosto do kolejowego raju

Lokomotywa Krokodil, rok produkcji 1926, rusza 

powoli ciągnąc za sobą wagony pełne przygód. 

W każdą niedzielę podróżujesz nostalgicznymi, obitymi 

drewnem wagonami lub na otwartych platformach 

widokowych z Chur do Bergün przez tereny wpisane 

na Listę światowego dziedzictwa UNESCO Kolei 

Retyckich. Dopłata 10 CHF do ceny biletu.

Śnieżny wirnik – potwór z Berniny

Mały cud na światową skalę – wirnik śnieżny Xrot 

9213 z 1910 roku przebija się na Przełęczy Bernina 

przez metrowy mur ze śniegu. Podczas odśnieżania 

najwyższego przejścia przez Alpy goście Kolei 

Retyckich znajdują się w samym centrum śnieżnej 

zawieruchy.

Lokomotywy parowe – dziecięce 

marzenia stają się rzeczywistością

Syczy i dymi, piszczy i gwiżdże: w Prättigau, 

w dolinie Landwasser i w Surselva. Na tej pełnej 

pięknych widoków trasie historyczny skład Kolei 

Retyckich z 1906 roku jest prawdziwą perłą na 

torach. Zachwycające, stare wagony wyruszają 

regularnie podczas specjalnych przejazdów 

organizowanych przez Koleje Retyckie. 

Więcej informacji na stronie: www.rhb.ch

F
o

to
: 
w

w
w

.r
h

b
.c

h

F
o

to
: 
w

w
w

.r
h

b
.c

h



Na rowerze i pociągiem.

Rowery transportować można na wszystkich odcin-

kach, z wyjątkiem pociągów panoramicznych Ekspres 

Bernina i Ekspres Lodowcowy. Dostępne są bilety 

na krótkie odcinki, także dla osób częściej podróżu-

jących, np. Graubünden Pass Bike, Velo Tageskarte. 

Grupy powyżej 10 osób muszą dokonać rezerwacji 

przewozu rowerów najpóźniej 48 godzin przed 

odjazdem.

Gryzonia to raj dla rowerzystów. Poniżej nasze propozy-

cje tras z biletem Graubünden Pass Bike.

C  Rodzinna trasa 

Prättigau – Bova

Na rowerze śladami mistrzów 

Rowerowego Maratonu 

Szwajcarii: singletrail pro-

wadzi z Pany w Prättigau 

do St. Antönien. W ramach 

tej łagodniej, rodzinnej trasy 

odrobinę sportowych emocji 

dostarczają przejazdy przez 

osadę Bova i Via Ascharina.

Stopień trudności 

Długość 15,9 km

Przewyższenia 600 m

Czas przejazdu 2 h

B  Imponujący 

wąwóz Zügen

Wąwóz Zügen znany jest 

nie tylko miłośnikom jazdy 

pociągami. Podobnie jak tory 

Kolei Retyckich także trasa 

rowerowa wije się wysoko po-

nad imponującym wąwozem 

– do Wiesen i z powrotem. 

Dzięki łagodnemu klimatowi 

można nią jeździć już wcze-

snym latem.

Stopień trudności 

Długość 44,5 km

Przewyższenia 1380 m

Czas przejazdu 5 h 30 min

A  Wysokogórska 

dolina Bargis

Z Flims Dorf łatwa trasa 

prowadzi przez wioskę Fidaz 

obok potężnej skalnej ściany 

Flimserstein do wysokogór-

skiej doliny Bargis – i dalej do 

tajemniczych wodospadów 

„katedry” Rusna.

Stopień trudności 

Długość 23 km

Przewyższenia 800 m

Czas przejazdu 2 h 30 min

Więcej informacji na stronie: www.rhb.ch/bike
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Wydawca: Switzerland Tourism

c/o Ambasada Szwajcarii

Al. Ujazdowskie 27

00-540 Warszawa

www.MojaSzwajcaria.pl

Okładka: Ekspres Bernina: Chur – Tirano.

Alp Grüm, Poschiavo

autor: Marcus Gyger

Zdjęcia: o ile nie podano inaczej, 

www.swiss-image.ch

ISBN: 978-83-62570-94-2

Nakład: 100 000 egz.

Realizacja: Meander

Wydrukowano na papierze ceryfikowanym FSC® 

„Magno Satin” 

Jeden klik. MojaSzwajcaria.pl

Odkryj najpiękniejsze zakątki i trasy panoramiczne w Szwajcarii

Te informacje i wiele innych znajdziesz na naszej stronie MojaSzwajcaria.pl

Zostań naszym fanem na Facebooku Zapisz się na nasz newsletter

MySwitzerland.com / facebook MojaSzwajcaria.pl/newsletter

Zakup w Polsce biletów Kolei Retyckich i rezerwacja miejsc 

w pociągach panoramicznych: www.swisstravelsystem.pl

Tablety i smartfony

Podróżuj ze swoim tabletem

Z aplikacją SwissMag i bezpłatnymi ebroszurami już planowanie 

Twojej podróży po Szwajcarii jest wielką przygodą. 

Aplikacja na tablecie Swiss Mag i możliwość pobrania 

ebroszur: MySwitzerland.com / ipad

Aplikacje na smartfona

Z naszymi bezpłatnymi aplikacjami na smartfony masz dostęp 

do bogactwa informacji, propozycji i inspirujących pomysłów:

MySwitzerland.com / mobile

Swiss 

Swimming

Weather

Swiss

Events

Family 

Trips

Swiss

Hike

Swiss

City Guide

Best 

Swiss 

Hotels
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SWISS. Narty lecą bezpłatnie

W ofercie linii lotniczych SWISS bezpośrednie loty 

do Zurychu z Warszawy, Krakowa i Wrocławia. Lotniska w Zurychu 

i Genewie są w pełni zintegrowane ze szwajcarską siecią kolejową. 

Co godzinę do wielu szwajcarskich miast i miejscowości odjeżdżają bezpośrednie pociągi. 

Waluta szwajcarska – CHF

Ofi cjalną walutą jest frank szwajcarski. Euro jest powszechnie przyjmo-

wane, reszta wydawana jest z reguły we frankach szwajcarskich wg 

kursu dnia. W wielu miejscach kwoty podawane są zarówno we frankach, 

jak i w euro. Kurs franka w lutym 2018 wynosił 1 CHF = 3,58 PLN.

Samochodem

Roczna opłata (vignette) za korzystanie z autostrad wynosi 40 CHF. 

Można ją wykupić na granicy, na stacjach paliw, w urzędach poczto-

wych i kantonalnych lub w wybranych biurach w Polsce. Ważna jest 

przez rok kalendarzowy oraz sąsiednie miesiące (grudzień i styczeń).

Bez paszportu

Od grudnia 2008 roku Szwajcaria należy do strefy Schengen. 

Do przekraczania granicy wystarczy dowód osobisty. Nie jest 

potrzebna wiza. Kontrole celne nadal są utrzymane. Nie ma 

określonej kwoty wymaganej na jeden dzień pobytu w Szwajcarii.

Roaming w Szwajcarii

Szwajcaria nie należy do Unii Europejskiej co skutkuje wyższymi opłatami za 

połączenia wychodzące i przychodzące. Równie wysokie są koszty roamingu 

danych. Stawki za połączenie i przesyłanie danych warto sprawdzić u opera-

tora. W wielu miejscach publicznych jest dostępny bezpłatny internet.

Szwajcaria praktyczna.
Sprawdź na: www.MojaSzwajcaria.pl



Made of Switzerland.

Witamy tak e 
w Szwajcarii.

Witamy nie tylko 
na pok adzie.

swiss.com
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Ekspres 
Bernina.



Więcej informacji na stronie: www.berninaexpress.ch

Od lodowców do palm.

Przemierzaj Alpy w najbardziej spektaku-

larny sposób! Linie Albula i Bernina, wijąc 

się wśród górskich krajobrazów, łączą 

północ z południem Europy bez koniecz-

ności stosowania zębatek. Wielką przy-

jemnością jest przejazd pociągiem 

panoramicznym Ekspres Bernina 

– od lodowców do palm.

Najpiękniejsze przeżycie w Alpach: w górę 

do błyszczących lodowców, w dół do raju 

palmowego, jakim są Włochy. Ekspres 

Bernina, najwyżej w Alpach poprowadzona 

linia kolejowa, łączy północ z południem 

Europy. I to we wspaniały sposób: tory

harmonijnie wkomponowały się w niepowta-

rzalny krajobraz górski. Pociąg pokonuje 

z niezwykłą łatwością 55 tuneli, 196 mostów 

i nachylenie torów sięgające 70 promili. 

Na wysokości 2253 m n.p.m. znajdziesz się 

na dachu Kolei Retyckich – Ospizio Bernina.

Ekspres Bernina – Masyw Bernina





C



B



A



Ekspres 
Lodowcowy.



Więcej informacji na stronie: www.glacierexpress.ch

Najwolniejszy pociąg 

pospieszny na świecie.

Dojedziesz niemal do chmur, przez

dziewicze górskie krajobrazy, ponad

rwącymi rzekami i obok surowych 

skalnych masywów. Przejazd przez Alpy 

Szwajcarskie pociągiem panoramicznym 

Ekspres Lodowcowy jest pełen atrakcji 

i to od początku do samego końca.

W St. Moritz powitasz pięknych i bogatych, 

w Davos – wysokogórskie powietrze, 

a w Zermatt – najczęściej fotografowany 

szczyt na świecie, czyli Matterhorn. Ekspre-

sem Lodowcowym podróżujesz przez Gryzo-

nię i wąwóz Renu, nazywany też szwajcarskim 

„Grand Canyon”. Przez słuchawki w kilku 

językach dowiesz się o wszystkich ciekawost-

kach mijanych na trasie przez Alpy. W ten 

sposób żadna atrakcja nie umknie Twojej 

uwadze. Przystawkę, danie główne i deser, 

świeżo przygotowane w pokładowej kuchni, 

zaserwujemy do Twojego fotela. 

Ekspres Lodowcowy – Wiadukt Solis


