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Graubünden
Léto v horách.
1 000 vrcholů, 150 údolí a 615 jezer. Graubünden je místo, kde si každý může užít bezstarostnou
dovolenou podle svého gusta - obyvatelé Graubündenu tento stav celkové blažeností nazývají
„patschiﬁg„. Při procházkách vám výstup ulehčí bezplatné lanovky. Cyklisté na dálkových tratích
využijí přepravu zavazadel a jazykoví znalci se těší z rétorománských hlášení ve vlacích Rhétské
dráhy. Graubünden kromě toho plochou 7 106 kilometrů čtverečních představuje největší dětské
hřiště na světě. Vítejte, Allegra, Benvenuti v zemi kozorožců. http://cz.graubuenden.ch

Pramen Rýna v Disentisu
V rekreační oblasti Disentis Sedrun, v blízkosti průsmyku Oberalp, leží tiché jezero s chladnou a
průzračnou vodou, která na konci své cesty v Rotterdamu ústí jako mohutný evropský veletok do
Severního moře. Jezero Tomasee je označováno jako pramen Rýna a je oblíbeným turistickým cílem,
kde cestou lze vidět rododendrony, kopretiny a suchopýr táhnoucí se až k jezeru,
cz.graubuenden.ch/disentis-sedrun
Rýžování zlata v Disentisu. Zažijte dobrodružství v přírodě Graubündenu. Ponořte se do rýžování
zlata a zkuste svoje štěstí v Rýně nebo v početných potocích v regionu Disentis Sedrun. Průvodci Vás
zavedou na skvělá místa, kde můžete najít svou zlatinku.
cz.graubuenden.ch/disentis-sedrun
100 let Švýcarského národního parku V malebném kraji Unterengadin se rozkládá jediný švýcarský
národní park o ploše 172 km2. Je proslulý bohatstvím alpské fauny i ﬂory v téměř nedotčené přírodní
krajině. Dne 1. srpna 2014 oslaví národní park své sté jubileum a nabízí v tomto roce několik
zajímavých akcí, jako např. jubilejní výstavu nebo představení v přírodním divadle LAINA VIVA ve
městě Zernez. cz.graubuenden.ch/engadin-scuol-samnaun-val-muestair-leto
Klášter St. Johann, Engadin, Val Müstair, na seznamu UNESCO
Klášter St. Johann v údolí Val Müstair v Graubündenu je nejvýznamnější církevní stavbou ve Švýcarsku
z doby před přelomem prvního tisíciletí a od roku 1983 je zapsán na seznamu světového dědictví
UNESCO. Historie kláštera sahá více než 1 200 let do minulosti a klášter dodnes obývají benediktinky.
Oblíbeným tipem na výlet je okruh kolem tohoto kláštera - „Senda Val Müstair“.
http://cz.graubuenden.ch/engadin-scuol-samnaun-val-muestair-leto
Rekreační oblast Heidiland, návštěva vesničky Heididorf u Maienfeldu
Vesnička Heididorf u Maienfeldu je poutavý výletní cíl pro rodiny. Přeneste se v čase zpět do
švýcarského horského světa 19. století a navštivte původní „Heidihaus„, dům dívenky Heidi, a prožijte
její příběh a osud její autorky Johanny Spyri, kterou tento kraj inspiroval k napsání světoznámého
příběhu. Bude to zážitek pro malé i velké, jaký jistě nikdo nezapomene. cz.graubuenden.ch/heidilandleto
Cestovatelské stránky - https://cesty.in/

Last update: 2020/10/09 23:12

svycarsko

https://cesty.in/svycarsko?rev=1438551581

Velká vína v prázdninovém regionu Heidiland Viva, Prost und Zum Wohl! Na zdraví! Vydejte se na
cestu po graubündenských vinných stezkách, užijte si vinice s kulisou majestátních vrcholů a
ochutnejte na slunečné terase sklenku dobrého vína z velkých vín tohoto regionu. Vinařské vesnice v
údolí Rýnu a v Graubündenu čekají na Vaši návštěvu.
http://cz.graubuenden.ch/heidiland
Lenzerheide, vyhlídka z Rothornu Vyhlídka z vrcholu Rothornu poblíž Parpanu vám prostě vezme
dech, můžete vidět bez nadsázky 1 000 horských vrcholů. Rozhledem z tohoto místa se lze těšit bez
velké námahy. Buď se vydáte pěšky k vrcholu cestou plnou zážitků nebo nasednete v klidu do
gondoly lanovky a vychutnáte si rozhledy z výšky, cz.graubuenden.ch/lenzerheide-leto
„Skill Center“ - středisko aktivit v bikerském regionu Lenzerheide
V bikerském regionu Lenzerheide se bikerské srdce rozbuší rychleji. V nově postaveném „Skill
Center„, blízko dolní stanice lanovky na Rothom, si začínající i pokročilí bikeři přijdou na své. „Skill
Center- nabízí rodinný koutek, pumptrack (zvlněnou dráhu pro horská kola), big air bag (dopadová
matrace) a další skvělé atrakce, na kterých se můžete vydovádět.
http://cz.graubuenden.ch/lenzerheide-leto

Savognin, Alp Flix
Alp Flix je docela zvláštní pastvina, neboť po mnoha stech letech extenzívního hospodaření vznikla na
horské terase Alp Flix jedinečná kulturní krajina se slatinami. Pastvina leží v nadmořské výšce 1 900
m a poskytuje neuvěřitelnou vyhlídku do údolí. Alp Flix je vhodným cílem pro výlety především v létě
a na podzim, cz.graubuenden.ch/savognin-leto Savognin, Pare Ela Pare Ela je největší přírodní park
Švýcarska a leží v rozmanité krajině kolem průsmyků Albula, Julier a Septimer. Toulejte se po starých
stezkách jedinečnou přírodou i kulturní krajinou a objevujte bohatství zvířecích druhů, rozsáhlé borové
a modřínové lesy a malebná horská jezera po cestě. cz.graubuenden.ch/savognin-leto Bernina
Expressem na Alp Grüm Alp Grüm je jediná restaurace dosažitelná výhradně pěšky nebo vlakem.
Určitě se vyplatí zajet nahoru Bernina Expressem, užijete si dechberoucích výhledů nejen z Alp Grüm,
ale i během jízdy. Prožijte jeden z nejnádhernějších alpských přechodů v pohodlí a nechejte úchvatná
panoramata, aby na vás působila, cz.graubuenden.ch/bernina-express Davos Klosters, all inclusive nabídka Využijte skvělou nabídku Davos Klosters. Všichni hosté, kteří stráví v této rekreační oblasti
alespoň jednu noc, mohou využít mnoho služeb zdarma. Například můžete s průkazem „Davos
Klosters Inclusive“ zdarma neomezeně cestovat všemi lanovkami v oblasti, stačí jen nastoupit a v
pohodě užívat dovolenou.
http://cz.graubuenden.ch/davos-klosters-leto

Wallis / Valais
Aletsch
Oblast Aletsch na prosluněné vysokohorské plošině nabízí klidnou dovolenou s jedinečnými výhledy
na Aletschský ledovec, ale i na impozantní walliské vrcholy. Oblast samotná je bez automobilového
provozu. Z údolí sem vyjedete lanovkou. Mimo nepřeberného množství turistických stezek všech
obtížností tady najdete i golfové hřiště a jezero, kde se v létě dá i koupat. Ochutnat byste měli místní
https://cesty.in/
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specialitu slaný koláč Cholera. www.aletsch.ch Nendaz
Rodinné středisko nad údolím Rhony poskytuje velký počet apartmánů, ale i nový hotel s wellness
nabídkou. Můžete odtud pořádat výlety podél vodovodních kanálů Suonen nebo absolvovat tady kurz
hry na Alphorn. V červenci se tu koná i nejvétší festival alphornistů. K návštěvě zve také místní
sýráma a nejvyšší vrchol oblasti Mont Fort. www.nendaz.ch

Saas-Fee
Jedno z lyžařských středisek, kde můžete lyžovat i v létě. O Saas-Fee se říká, že je to perlička sevřená
v objetí hor. Jste obklopení čtyřtisícovkami a můžete tady podniknout řadu horských túr i zdolat
čtyřtisícový vrchol Allalin. Můžete také ale v pohodě vyjet na Mittel Allalin nejvýše položeným metrem
a dát si kávu v otočné restauraci. Saas-Fee letos v létě otevírá novou mládežnickou ubytovnu, která
má i vlastní wellness. Ubytovaní v údolí Saas mají lanovky v létě zdarma a k tomu další výhody.
www.saas-fee.ch

Veysonnaz
Do Veysonnaz se vyšplháte zatáčkami z údolí Rhony a můžete se ubytovat v některém z apartmánů,
které nabízejí v létě velmi přívětivé ceny. Středisko má k dispozicí i bazén, kam je vstup pro
ubytované zdarma. Pro Vaše výlety pěší i na horském kole jsou Vám k dispozici desítky kilometrů
značených tras. Ideální místo pro sportovní dovolenou v horách.
www.veysonnaz.ch

Zermatt
Jedno z top středisek Švýcarska, které střeží hora hor jedinečný Matterhorn. Nejoblíbenéjší výletní
místa jsou pak Malý Matterhorn, nejvýše položená stanice lanovky v Evropě. Gornergrat s výhledy na
Matterhorn nebo Rotthom, ze kterého se zpět do Zermattu můžete vydat gourmetskou stezkou.
Nevynechte ani návštěvu místního muzea. Pn letní dovolené Vám dobře poslouží jízdenka Peak Pass.
www.zermatt.ch
Nabídky all-inclusive
Až budete hledat destinaci pro svou letní dovolenou, sledujte také, co region nabízí. Často zejména v
Graubündenu najdete nabídku all-inclusive, která znamená, že hosté ubytovaní v destinaci, mají
lanovky a horské dráhy zdarma. To může přispět k významné úspoře nákladů na dovolenou. Za
horskými velikány se do Švýcarska vydáváte a právě odtud jsou ty nejkrásnější výhledy. V letošním
létě tuto nabídku přináší Davos-Klosters, Lenzerheide, Scuol, Engadin St. Moritz, Lucern, Jungfrau a
Saas-Fee. www.MojeSvycarsko.com
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Swiss Peak Pass
Jedinečná nabídka pro rok 2014, kterou pro Vás připravil Swiss Travel System k oslavě 25. narozenin
jízdenky Swiss Pass. Swiss Peak Pass je možné si dokoupit za 29 CHF ke čtyřdennímu a za 59 CHF k
osmidennímu Swiss Passu a s ním pak máte možnost vyjet zdarma na 8 různých velmi přitažlivých
vrcholů. Návštěvu vrcholů lze spojit do jedné okružní poznávací cesty Švýcarskem, která navíc
zahrnuje i část tras Bernina Express, Ledovcový Expres a Golden Pass Line.
www.MojeSvycarsko.com/sts Děti do 9 let zdarma Oblast Ženevského jezera myslí na rodiny s dětmi,
a tak tady děti do 9 let neplatí za lanovky a to ani v zimě a spí v pokoji rodičů zdarma.
www.lake-geneva-region.ch Lausanne - Olympijské muzeum a květinová show Lausanne má pro
letošní sezónu hned několik novinek - po 2leté rekonstrukci se 21. prosince 2013 nově otevřelo
Olympijské muzeum. V době od 14. června do 11. října 2014 bude navíc město zaplaveno květinami,
bude tady probíhat květinová show Lausanne Jardins 2014. Letos se zde také otevírá nové technicky
naprosto unikátní kongresové centrum.
www.lausanne.ch

Visuté mosty
Za visutými mosty nemusíte jezdit až do Nepálu, řadu jich najdete i ve Švýcarsku a ozvláštní Vám
Vaše horské túry. K nej-známějším patří visuté mosty přes ledovce, např. Trift nebo most přes
Aletschský ledovec v Belalpu. Val Sinestra nad Scuolem má hned několik visutých mostů a můžete je
zažít např. při dvoudenním treku ze Samnaun do Scuolu s přespáním v Heidelberghútte. Řada
visutých mostů je ale i v Ticinu přes řeku Maggiu. Nejvýše položený pak najdete v Engelbergu na
vrcholu TitHs. www.MojeSvycarsko.com
Mládežnické ubytovny - Swíss Youth Hostels Zajímavou alternativou pro ubytování ve Švýcarsku jsou
mládežnické ubytovny. Název je trochu matoucí, protože již dávno tento řetězec neslouží jen mladým
podle data narození, ubytovat se tady může každý bez ohledu na věk. A mimo vícelůžkových, nabízí
již téměř každá ubytovna i pokoje dvoulůžkové. Samozřejmostí je snídaně, ve většině se dá dokoupil i
velmi kvalitní polopenze. Swiss Youth Hostel najdete i v těch nejprestižnéjších destinacích. Rezervace
zejména v létě je nutná. www.youthhostels.ch
Koupání ve městech - v řekách a jezerech Pro mnohé návštěvníky Švýcarska, kteří přijíždějí poprvé je
překvapením, že se tady dá koupat ve většině měst v jezerech a řekách. U jezer je řada pláží a
přístupů k vodě, z nichž většina je volně přístupná. Vyzkoušejte Curych, Lucern, Lugano nebo Ženevu.
Koupání v řekách je většinou adrenalinovější zážitek, protože jsou dost prudké. Pro dobré plavce ale
nezapomenutelný zážitek, vetrn oblíbený u domácích. K nejvyhlášenějším patří Rýn v Basileji a Aara v
Bernu. Čistota vody je všude zaručeně prvotřídní www.MojeSvycarsko.com

Návštěva čokoládovny
Čokoláda je jedním z nejtypičtějších produktů Švýcarska, a proto ji budete jistě chtít při Vašich
toulkách Švýcarskem také ochutnat. K oblíbeným návštěvnickým centrům, kde se o výrobě čokolády
můžete dovědět více patří expozice v Brocu - čokoláda Cailler a Caslanu - Čokoláda Alpenrose. Letos
otevírá ještě návštěvnické centrum Chocolat Frey v Aarau. www.MojeSvycarsko.com_
https://cesty.in/
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Lucern, Lucernské jezero.
Lucern
Lucern láká k letní návštěvě a procházce po proslulém Kapličkovém mostě i starém městě. Posezení
na terase nad řekou Reuss s výhledem na Pilatus potěší každého. Milovníci hudby mohou navštívit
hudební festival, který se zde koná od 15. 8. do 14. 9. Návštěvníky dopravního muzea nenavštěvovanějšího muzea Švýcarska - Verkehr-shaus potěší nová expozice věnovaná švýcarské
čokoládě. www.kizern.com Engelberg-Titﬁs
Malebná vesnička pod horou Titlis se stala sídlem kláštera, který zde funguje dodnes a provozuje
mimo jiné také vlastní sýrárnu, kde můžete proces výroby sýra osobně sledovat a sýr pak i ochutnat.
Většina turistů se sem vydává za aktivní dovolenou. Adrenalinové zážitky nabídne Titlis Cliﬀ Walk,
procházka po visutém mostě v úrovni horní stanice lanovky na Titlis. Na své si přijdou i cyklisté. A
nově si tady letos můžete vyzkoušet i jízdu na elektrokole. www.engelberg.ch Pilatus
Zubačka - nejstrmější na světě - na tento impozantní vrchol nad Lucernem slaví letos již 125 let.
Výhledy cestou i z vrcholu jsou nezapomenutelné. Pokud se ale rozhodnete strávit na vrcholu v
některém z hotelů i noc, můžete zažít i úžasný západ a východ slunce. Výlet lze podniknout také tzv.
Zlatou okružní cestou. www.pilatus.ch Schwyz
Malebné městečko úzce spojené s historií Švýcarska, která se právě tady začala psát. Můžete tu
navštívit historické muzeum, ale i muzeum proslulých nožů Victorinox. K oblíbeným výletním cílů v
okolí patří i klášter v Einsiedelnu s proslulou Černou madonou. www.schwyz-tourismus.ch
Engadin Sv. Mořic.
Panoramatické vlaky
Ze Sv. Mořice vyjíždějí také oba proslulé panoramatické vlaky - Bernina Express a Ledovcový expres které patří do pokladnice Rhétských drah, jež slaví letos již 125 let. Bernina Express Vás doveze
doslova od ledovců k palmám. Jedná se trať, která překonává nejvyšší převýšení bez použití ozubnice
a byla zařazena i do památek UNESCO jako třetí trať na světě. Ledovcovým expresem můžete
cestovat ze Sv. Mořice až do Zermattu. Cesta trvá 7,5 hodiny a nudit se nebudete ani na chvíli.
www.rhb.ch Speciální tip pro bikery Buďte na vrcholu první! Vyjeďte v brzkých ranních hodinách
lanovkou na Piz Nair a vychutnejte si východ slunce ve více než 3 000 metrech nad morem. Užijte si
nekonečné cyklotrasy v oblasti Piz Nair a vydatnou snídani na vrcholu hory nad Sv. Moricem.
www.engadin.stmoritz.ch Svět vodních sportů
Kitesurﬁng, windsurﬁng, plachtění, plavání - milovníci kitesurﬁn gu a windsurﬁngu již delší dobu
oceňují vynikající podmínky na jezeře Silvaplana. Spolehlivý vítr z Maloji pomáhá dosahovat rychlostí
až 80 kilometrů za hodinu, se skoky kolem 30 metrů, které trvají až 20 sekund. Údolí Engadin je
domovem čtyř velkých jezer, ale také mnoha menších jezer a bazénů skrytých v horských lesích.
Ideální pro osvěžení v horkých letních dnech. www.engadin.stmoritz.ch Sv. Mořic Vás zve na večeři La Tavolata O víkendu, 26.-27. července, se bude na pěší zóně Sv. Mořice konat „Tavolata„ - 400
metrů dlouhý dřevěný stůl s rozsáhlým výběrem jídel a nápojů, živá hudba a program pro děti. Čeka
Vás pestrobarevné spektrum kulinářských specialit pro návštěvníky Sv. Mořice a místní. Bavte se,
zazpívejte si, zatančete si ve velkém stylu na nejatraktivnějším letním festivalu ve Sv. Monet.
www.engadin.stmoritz.ch
Návštěva sýrárny
Také návštěva sýrárny patří neodmyslitelně k objevování Švýcarska. Sýrárnu, kterou je možné
Cestovatelské stránky - https://cesty.in/
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sýr připravuje tradičním způsobem. Pro návštěvníky jsou otevřeny ale i větší moderní provozy jako
www.MojeSvycarsko.com
Vysokohorské
průsmyky
Průsmyky
Švýcarska,
které
sýrárna v Gruyéres, v Appenzellu,
v Emmentalu
nebo
v Airolu,patří
kde ksijedinečnostem
můžete i vlastní
sýr vyrobit.
Vaši
cestu zpestří a nabídnou Vám neopakovatelné výhledy. Dostanete se sem autem, poštovním
www.MojeSvycarsko.com
autobusem nebo na kole. A jste často ve výškách, kam jinde jezdí lanovky. Vrcholným zážitkem je pak
cesta 4 průsmyků. Jen je třeba před cestou sledovat stav průjezdnosti. Některé průsmyky jsou totiž
přístupné
jen od konce června do poloviny října. www.tcs.ch
Fribourg
Ricoia zahrádky
Idylicky položené město v několika úrovních s bohatou kulturní nabídkou často v průvodcích chybí.
Oblíbené bylinné bonbony Ricoia jsou vyrocené ze 13 různých bylin. Některé zahrádky, celkem jich je
Přesto byste návštěvu neměli vynechat. Projet si ho můžete i na kolech, které je možné si tady před
6, ve kterých jsou byliny pěstovány, jsou i volně přístupné návštěvníkům. Najdete je třeba nad
radnicí zdarma zapůjčit. Navíc si nenechte ujít oslavy 100. výročí švýcarského letectva, 50. výročí
Lucernským jezerem nebo v Zermattu. www.ricola.cz
akrobatické skupiny Patrouille Suisse a 25. výročí akrobatické skupiny PC-7 TEAM, které se odehrají
na základně Payerne nedaleko města Fribourg. www.fribourgtourisme.ch, www.airl 4.ch Jura a Oblast
3 jezer

Jungfrau

Tato rozsáhlá oblast na objevení turisty teprve čeká. Pravda, chybí jí vysoké hory, na ty se odtud
můžete jen dívat. Obdivovat tady můžete ale rázovitá městečka, navštívit výrobu absíntu nebo sýra
Jungfraujoch - Top of Europe Železnice na nejvýše položenou železniční stanici v Evropě oslavila před
Téte de Moine. Je to také kraj hodinářského průmyslu, jehož centrem je La Chaux-de-Fonds s
nedávnem 100 let. Po celou dobu existence překvapuje návštěvníky smělostí i technickým
největším hodinářským muzeem. Z přírodních zajímavostí vás ohromí kruhový skalní amﬁteátr Creux
provedením. Nabídka ve vrcholové stanici se stále rozšiřuje, mimo vyhlídkových teras a restaurací se
du Van. www.juratourisme.ch Ostschweiz
tady nabízí návštěva ledovcové jeskyně i nové multimediální expozice o historii budování dráhy. Na
výlet
- nejlépe
cesty - si rezervujte
celý den.
www.jungfrau.ch
Pro nás
trochu formou
matoucíokružní
název turistické
oblasti - Východní
Švýcarsko
- nabízí nejoblíbenější
cyklostezku okolo Bodamského jezera, kdy projedete celkem 3 státy, města jako St. Gallen,
Schynige Platte
Schaﬀhausen nebo malebný Stein am Rhein. V regionu leží také nejznámější švýcarské vodopády na
řece Rýn - Rheinfall. www.ostschweiz.ch
Na Schynige Platte vyjedete v letních měsících z nádražíčka ve Wilderswillu. Už cestou nebudete
vědět co dříve dokumentovat. Výhledy na jezera a panorama Eiger, Mónch a Jungfrau jsou úžasné.
Nahoře Vás pak čeká botanická zahrada s alpinkami, mnoho turistických tras nejrůznějších délek a
Ticino/Tessin
obtížností. A letos v létě tady nově od 11:00 do 14:00 bude možné vyslechnout, ale i vyzkoušet hru na
Alphorn. www.jungfrau.ch
Nejjižnější kanton Švýcarska překvapí jižní až přímořskou atmosférou na březích jezer Lago Maggiore
First
a Lago Lugano. Rozkvétají tady již v březnu kamélíe a mimózy, v květnu pak azalky a rododendrony a
to
všelanovkou
se krásnénavyjímá
pozadívjezer
a zasněžených
hor. Minout nadchnou
byste neměli
ani nejvýznamnější
Výlet
First ana
aktivity
této oblasti
nad Grindelwaldem
rodiny
s dětmi i
města
oblasti
Bellinzonu,
Lugano,
Locarno
a
Asconu.
Nechte
si
čas
na
návštěvu
jedinečných
údolí ve
sportovce. Z Firstu vychází pohodlná cesta k jezeru Bachalpsee, jednomu z nejfotografovanějších
Valle
Maggia,
Valle
Verzasca,
Val
Onsemone.
Děti
i
dospělí
si
užijí
návštěvu
parku
Swiss
Miniatur
na
Švýcarsku. Dolů z Firstu můžete sjet bleskurychle na First Flieger, trochu pomaleji na koloběžce nebo
břehu
Luganského
www.ticino.ch
Co je ve Švýcarsku
se vydat
některou zjezera.
turistických
tras do mezistanice
nebo ažzdarma
do údolí. Případně dojít na Grosse
Scheidegg a odtud sjet poštovním autobusem. www.jungfrau.ch
Harder Kulm Domovská hora městečka Interlaken je dostupná pozemní lanovkou. Nahoře vás čekají
úžasné výhledy z nově vybudované vyhlídkové terasy na jezera Thunersee, Brienzersee, Interlaken i
panorama Jungfrau. Můžete se tu občerstvit v restauraci nebo se vydat na procházku po okolí.
www.jungfrau.ch
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