
Szwajcarskie Grand Tour  
Stowarzyszenia Emerytów GT 

 
Dzień 1 - 23.06.2016 - czwartek  

 
-Wyjazd z Torunia o godzinie 4:00. 
Przejazd w kierunku Szwajcarii z przerwami. Po drodze w Niemczech przerwa na obiad. 
Około 17 przyjazd na miejsce noclegowe w Niemczech, w Hotelu  "Am Kellhof" Dietlishofer 
Straße 13, 78247 Hilzingen. 

 
 

Dzień 2 - 24.06.2016 - piątek  
 
Po śniadaniu wyjazd o 9:30. 
Wycieczka wzdłuŜ Jeziora Bodeńskiego, łączącego Austrię, Szwajcarię i Niemcy. 
 
- Wodospady Renu (Rheinfall ) – najpotęŜniejszy wodospad na kontynencie w miejscowości 
Neuhausen am Rheinfall, kanton Schaffhausen (po polsku Szafuza), w Szwajcarii.  
Zapierający dech w piersiach widok na Ren spadający 150 m szer. kaskadą.  

 
Rzeka Ren ma swoje źródła w Szwajcarii.  
Wpływa do jeziora Bodensee leŜącego na granicy Szwajcarii, Niemiec i Austrii.  
Z jeziora Bodensee Ren płynie w kierunku Francji i stanowi przez kilkanaście kilometrów 
naturalną granicę pomiędzy Niemcami i Francją. 
Najpierw widzimy wodospad z góry i stopniowo schodzimy po schodach w dół. Jest kilka 
platform widokowych. Niektóre są tak blisko wodospadu, Ŝe woda chlapie nam w oczy.  
Aby wyjść spod wodospadu moŜemy skorzystać z windy, która jest szklana. 
Kilka danych technicznych: 
Wiek wodospadu jest szacowany na ok. 14-17 tys. lat 
Szerokość wodospadu to 150 m 
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Wysokość wodospadu 23 m 
Głębokość 13 m 
Średni przepływ letni: 600 m³/s, średni przepływ zimowy: 250 m³/s,  
Spojrzenie na wodospady z perspektywy dwóch zamków: Laufen i Wörth 
Przed zamkiem Laufen znajduje się mały kościółek i ławki "krowy". 
 
- Spacer po Stein am Rhein,  413 m npm., kanton Schaffhausen, uwaŜany za najpiękniej 
zachowane szwajcarskie średniowieczne miasteczko, z zamkiem Hohenklingen. 
 
- Zespół Klasztorny  benedyktynów w Sankt Gallen, stolicy kantonu Sankt Gallen, to jeden 
z najwaŜniejszych ośrodków kulturalnych średniowiecznej Europy, wpisany na Listę 
Dziedzictwa UNESCO. Zwiedzanie katedry oraz wspaniałej Biblioteki Opackiej. 

 
 

Dzień 3 - 25.06.2016 - sobota  
 
- Po śniadaniu wykwaterowanie (8:45)  i wycieczka do Zurychu, który według światowych 
sondaŜy to najlepsze miejsce do zamieszkania.   
Zurych to największe miasto w Szwajcarii, ok. 390 000 ludności. 
- Spacer po gęsto zabudowanej starówce.  
Na trasie między inymi: 
• Schipfe – dawna dzielnica budowniczych statków zachwyca plątaniną uliczek z 
malowniczymi domami. 
• Kościół św. Piotra z unikatową wieŜą zegarową widoczną z kaŜdej części miasta. 
• Dworzec Główny – to nie tylko największa szwajcarska stacja kolejowa, ale przede 
wszystkim pulsujące centrum Zurychu. Dworzec główny odprawia 1900 pociągów dziennie. 
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Tutaj rozpoczyna się Bahnhofstrasse, jedna z najbardziej ekskluzywnych ulic świata. 

- Wycieczka „Złotym WybrzeŜem”, jak nazywany jest północny fragment Jeziora Zuryskiego. 

• Rapperswill – miasteczko na północnym brzegu Jeziora Zuryskiego w kantonie Sankt Gallen, 
z zamkiem z XIII wieku. Około 7,5 tys. mieszkańców. 
Siedziba Muzeum Narodowego Polskiego, załoŜonego 23 października 1870 przez 
Władysława Platera w celu zabezpieczenia polskich zabytków historycznych i propagowania 
spraw polskich  za sprawą tradycji tworzenia ogrodów, określany jako „Miasto RóŜ”.  
 

 
 

Spacer po najsłynniejszym miejskim ogrodzie do Zamku Rapperswill, którego dzieje związane 
są z historią Polski. 
 
• Przejście po najdłuŜszym w Szwajcarii drewnianym moście, to okazja do podziwiania Jeziora 
Zuryskiego. 
Przyjazd na miejsce noclegowe w Hotelu Allegro/SJBZ Lincolnweg 23,  CH-8840 Einsiedeln, 
40 km do Zurychu, 30 km do Jeziora Czterech Kantonów.  

 
Hotel połoŜony w spokojnej, zielonej okolicy, na wysokości 500 m, z widokami na okoliczne 
pasma. Doskonałe miejsce do spacerów – oddalony jedyne 500 m od szmaragdowego jeziora 
i zabytkowego zespołu klasztornego. 
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Dzień 4 - 26.06.2016 - niedziela  

 
- Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach Berner Mittelland, (wyŜyna berneńska)  
krainy, która urzeczywistnia wyobraŜenie o szwajcarskim krajobrazie – zielone pastwiska, 
malownicze wioski i miasta, wyniosłe szczyty. 
- Berno – choć oficjalnie nie jest stolicą, (ok. 130 tys. ludności), to w tym pełnym wdzięku 
i kameralnym mieście ma swoją siedzibę rząd i najwaŜniejsze instytucje polityczne 
Konfederacji Szwajcarskiej.  Zwiedzanie zabytkowej średniowiecznej starówki, wpisanej na 
Listę UNESCO.  
Na trasie m.in.: Katedra Berner Munster ze 100 m neogotycką wieŜą,  najwyŜszą w Szwajcarii. 
Płaskorzeźba zdobiąca portal katedry z 1490 roku przedstawia scenę Sądu Ostatecznego. 
WitraŜe umieszczone w katedrze przedstawiają słynne wydarzenia ze Starego Testamentu. 
 
-  Marktgasse z fontanną i WieŜą Zegarową, Park Niedźwiedzi, Most Nydeggbrücke. 
WaŜne znaczenie turystyczne mają ulice Marktgasse i Kramgasse, na których w odległości 
150 m od siebie usytuowanych jest jedenaście ΧVІ-wiecznych fontann z figurami, w tym 
najpopularniejsza z nich Fontanna Wielkoluda przedstawiająca olbrzyma poŜerającego małe 
dzieci.  
WzdłuŜ ulic, na odcinku 6 km ciągną się arkady.  
Przy Kramgasse wznosi się równieŜ Zeitglockenturm, wieŜa zegarowa z 1530 roku, która 
niegdyś była częścią bramy miejskiej.  

 
 

Cztery minuty przed kaŜdą pełną godziną poruszają się figurki zegara, odgrywając 
kilkuminutowe przedstawienie. Zegar spóźnia się ok. 3 minuty na rok. 
W centralnej części berneńskiej starówki przy zabytkowej uliczce Kramgasse 49 znajduje się 
dom Alberta Einsteina. 
 
- Wizyta w serowarni w Affolten w Dolinie rzeki Emme, gdzie od wieków wytwarza się słynne 
dziury w szwajcarskim serze ementaler.  Ser wytwarza się z  niepasteryzowanego mleka krów 
Ŝywionych trawą i sianem. Zakazane jest karmienie krów kiszonką.  
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Z 12 litrów świeŜego mleka otrzymuje się jeden kilogram sera, co daje zuŜycie 1000 litrów 
mleka na jeden serowy krąg (80 kg). Krąg sera ma średnicę 80-100 cm i waŜy 75-100 kg. 
 

 
Dzień 5 - 27.06.2016 - poniedziałek 

 
- Po śniadaniu (7:30) przejazd do Andermatt, wioski połoŜonej na skrzyŜowaniu dróg przez 
alpejskie przełęcze. w kantonie Uri, w pobliŜu Przełęczy Św. Gotharda.  
Około 1,3 tys. mieszkańców. 
- Pierwsza część wycieczki trasą słynnego Ekspresu Lodowcowego.  
Kolej wąskotorowa poprowadzona przez Alpy łączy dwa światowej sławy kurorty Zermatt i 
Sankt Moritz.  Ma 291 kilometrów długości, tyle teŜ samo mostów, 91 tuneli i za kaŜdym 
zakrętem wspaniałe alpejskie panoramy. 

 
 

- W tym dniu celem jest Zermatt, miejscowość w Szwajcarii w kantonie Valais, połoŜona na 
wysokości 1610 m n.p.m. u podnóŜa Matterhornu. 

Jest to jedna z najpopularniejszych miejscowości wypoczynkowych w Szwajcarii.  
Ośrodek sportów zimowych oraz wspinaczek górskich. 
Ze względów ekologicznych jest dostępna tylko dla pojazdów napędzanych silnikami 
elektrycznymi.. 
Zermatt znany jest z imponującego widoku na Matterhorn (4478 m npm), ponoć najczęściej 
fotografowany szczyt świata. 
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 MoŜliwość zwiedzania Muzeum Matterhornu, które opowiada o trudach zdobywania tego 
monumentalnego szczytu. Bilet: 10CHF 
- Powrót autokarem z przerwą w Brig – największym i najpiękniejszym prywatnym zamku 
w Szwajcarii (na zewnątrz). przez przełęcz Furka, 182 km do hotelu. 
Przełęcz Furka (Furkapass, 2431 metrów n.p.m.) znajduje się w Alpach Szwajcarskich około 
100 km na południe od Lucerny (Luzern). 

 
Na przełęczy stoi tablica z wysokością 2436 m. n.p.m. Ale według współczesnych pomiarów 
Furka ma tylko 2429 m. 
W roku 1964 na przełęczy Furka kręcono niektóre sceny  filmu Goldfinger, w którym w rolę 
Jamesa Bonda wcielił się Sean Connery. 
Droga samochodowa przez przełęcz obfituje w atrakcje, jest wąska, bez barier 
zabezpieczających, liczne przepaście mogą przyprawiać o palpitacje serca, wraŜenia jednak 
są niesamowite! 

 
Dzień 6 - 28.06.2016 - wtorek 

 
- Po śniadaniu wycieczka nad Jezioro Czterech Kantonów, malownicze jezioro alpejskie, 
będące tłem narodowej legendy Szwajcarów o Wilhelmie Tellu. 
Jezioro zajmuje powierzchnię 114 km², tym samym jest czwartym pod względem wielkości 
jeziorem Szwajcarii. Ma silnie rozbudowaną linię brzegową z licznymi odnogami. Większość 
brzegów jeziora jest stroma, w niektórych miejscach góry wznoszą się na wysokość nawet 
1500 m nad taflą jeziora. 
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Nazwa jeziora nawiązuje do czterech kantonów, które połoŜone są nad jeziorem.  
Spośród nich trzy wchodziły w skład pierwotnej Konfederacji Szwajcarskiej:  
Uri, Schwyz i Unterwalden; czwartym jest kanton Lucerny.  
Na południowo-wschodnim brzegu jeziora połoŜona jest łąka Rütli, na której, według tradycji, 
powołana została Konfederacja. 
NajwaŜniejszą rzeką uchodzącą do jeziora jest rzeka Reuss, która wypływa z jeziora w 
Lucernie. Ponadto do jeziora uchodzą mniejsze rzeki: Muota, Engelberger Aa oraz Sarner Aa. 
Wokół jeziora istnieje połączenie drogowe, aczkolwiek ze względu na kształt jeziora i rzeźbę 
terenu poruszanie się nim jest utrudnione. Miejscowości nad jeziorem połączone są takŜe 
połączeniami promowymi. 
Jezioro Czterech Kantonów jest popularnym regionem turystycznym, odwiedzanym zarówno 
przez samych Szwajcarów, jak i turystów zagranicznych. Nad brzegiem jeziora powstało wiele 
kurortów. 
Turkus tego jeziora jest tak prawdziwy, Ŝe aŜ nierealny. Przypominają się widokówki 
„przekolorowane”, nasyconymi plamami barw, cukierkowe, nieprawdziwe. Ale ta widokówka 
jest jak najbardziej z tego świata.   
 
- Rejs statkiem parowym po Jeziorze Czterech Kantonów. 

 
 

Dopłynęliśmy do portu w Alpnachstadt, w którym znajduje się kolejka zębata na szczyt 
Pilatusa. 
Pilatusbahn istnieje od 1888 r. i była obsługiwana trakcją parową. Ma 4,27 km długości. 
Kończy się stacją górną Pilatus - Kulm. 
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- Wjazd najbardziej stromą na świecie kolejką zębatą na Pilatus, z nachyleniem dochodzącym 
do 48%, rozległy masyw górski w Alpach Urneńskich, części Alp Zachodnich. LeŜy w 
Szwajcarii na granicy kantonów Obwalden, Lucerna i Nidwalden. Góruje nad Jeziorem 
Czterech Kantonów. Zamykając od strony południowej panoramę widoczną z Lucerny, stanowi 
charakterystyczną dominantę w krajobrazie centralnej Szwajcarii. 

 

 
- Pilatus (2137m. npm), szczyt skąd rozciąga się jedna z najlepszych panoram środkowej 

Szwajcarii. 
Na skutek funkcjonowania legendy o Piłacie Poncjuszu, szczyt uwaŜany był za przeklęty (czy 
teŜ raczej nawiedzony) i wstęp nań był zakazany (Piłat miał się tu pokazywać w kaŜdy Wielki 
Piątek, by obmyć swe ręce z krwi Jezusa - kaŜdy, kto go wtedy ujrzał miał umrzeć tego 
samego roku). 
 
- Zjazd kolejkami do Lucerny 
- Lucerna – „Brama do Alp”, jest jednym z najpiękniejszych miast Europy.80 00 mieszkańców 
Zwiedzanie wspaniałej starówki. nowoczesne centrum kultury KKL 
Na trasie m.in. Most Kapliczny, Kornmarkt ze starym ratuszem,  
Kapellbrücke (Most Klasztorny -1333, spłonął w 1993, lecz został odbudowany) - najstarszy 
most drewniany w Europie.  
Nie łączy on brzegów najkrótszą drogą - jego kształt wynikł z dostosowania konstrukcji do 
bagnistego podłoŜa.  
Przytulona do mostu, wystająca z wody kamienna, ośmiokątna wieŜa, dodaje konstrukcji 
zagadkowości. Wasserturm  naleŜała do dawnego systemu obronnego, później stała się 
więzieniem, a obecnie mieści się w niej archiwum. 
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W nienaruszonym stanie przetrwał z kolei połoŜony kilkaset metrów dalej drugi drewniany 
most - Plewny (Spreuerbrücke) z 1408 r.  
Pod jego spadzistym dachem kryją się tablice z serią obrazów (1626 - 1635 r.) ukazujących 
śmierć tańczącą z przedstawicielami róŜnych stanów i zawodów. 
RównieŜ i na tym moście pod jego dachem są obrazy trójkątne malowane na drewnie. 
Przedstawiają one sceny tańca zmarłych. Do dziś zachowało się 45 obrazów z pierwotnych 
67. Zostały one namalowane w latach 1616 - 1637 pod okiem malarza Kaspara Meglingera. 
 
Pomnik Śpiącego Lwa - Löwendenkmal. 
Herbem Lucerny jest lew, ale miasto rozsławia teŜ wykuty w skale pomnik umierającego Lwa 
Lucerny. Jest on poświęcony 786 szwajcarskim gwardzistom, którzy polegli, broniąc Ludwika 
XVI podczas szturmu rewolucjonistów francuskich w 1792 roku. 
Lucerna leŜy na zachodnim brzegu Jeziora Czterech Kantonów, nad zatoką, po obu stronach 
rzeki Reuss, u stóp góry Pilatus.  
Stolica kantonu Lucerna. Ośrodek turystyczno-wypoczynkowy o międzynarodowej sławie. 
Miasto powstało z osady załoŜonej w VIII w. przy klasztorze benedyktynów. Z początkiem XXI 
w. stało się jednym z najszybciej rozwijających się miast Szwajcarii. 

 
 

Dzień 7 -  29.06.2016 - środa 
 

- Po śniadaniu zwiedzamy w Einsiedeln – Opactwo Benedyktynów z 934 roku, które przyciąga 
pielgrzymów cudowną figurą Czarnej Madonny. 

 
 

- Einsiedeln – gmina w Szwajcarii w kantonie Schwyz. Liczba mieszkańców: 13 tys.  
W tej miejscowości znajduje się ośrodek sportów zimowych oraz kompleks skoczni Nationale 
Sprunganlage 
Urodził się tu Paracelsus, lekarz i przyrodnik, zwany ojcem medycyny nowoŜytnej. 
 
- Schwyz – serce szwajcarskiej państwowości i narodu, od którego wywodzi się nazwa 
Szwajcarii (Schweiz), jest kantonem załoŜycielskim Konfederacji Szwajcarskiej 01.08.1291 r. 
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Wizyta w Centrum Victorinox, gdzie moŜna dowiedzieć się wszystkiego o szwajcarskich 

scyzorykach. 
 

- Altdorf – miasteczko w kantonie Uri, związane ze szwajcarskim bohaterem narodowym – 
Wilhelmem Tellem. 

 
 
 

Dzień 8 - 30.06.2016 - czwartek 
 
Po śniadaniu wycieczka po największych atrakcjach Centralnej Szwajcarii. 
Zwiedzanie Skansenu Balenberg, w miejscowości Brienz, w kantonie Berno, dzięki któremu 
moŜna przenieść się do dawnej Szwajcarii.  
W największym skansenie etnograficznym prezentuje się ponad 100 oryginalnych zabudowań 
z terenu całej Konfederacji.  
Autentyczności dodają krzątające się zwierzęta i organizowane tu pokazy tradycyjnego 
rękodzieła. 
Niestety, burza przeszkodziła nam w zwiedzaniu. 
 
- Wodospad Reichenbach, (niem. Reichenbachfall)  jeden z najwyŜszych alpejskich 
wodospadów miał być świadkiem śmierci najsłynniejszego detektywa – Sherlocka Holmsa.  
PołoŜony w Meiringen (kanton Berno) w Szwajcarii – w miejscu, gdzie rzeka Reichenbach 
łączy się z Aare.  
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Jego całkowita wysokość wynosi 200 m; najwyŜsza z pięciu tworzących go kaskad mierzy 90 
m. Wodospad stanowi atrakcję turystyczną, prowadzi  do  niego  kolej  linowo-terenowa 
Reichenbachfall-Bahn. 
 
Wodospad stał się słynny w 1891 – po tym, jak pisarz Arthur Conan Doyle opisał go w 
opowiadaniu o Sherlocku Holmesie pt. "Ostatnia zagadka" (ang. The Final Problem).  
Według opowiadania 4 maja 1891 nad Reichenbach odbyła się ostateczna rozgrywka 
pomiędzy Holmesem, a jego głównym wrogiem, Profesorem Moriartym – zakończona, jak 
domniemywał Doktor Watson, towarzysz Sherlocka Holmesa, śmiercią obu przeciwników (w 
1903 Doyle, zmęczony ogromną liczbą listów od zasmuconych czytelników, napisał 
opowiadanie "Pusty dom", w którym okazało się, Ŝe Holmes jednak przeŜył walkę nad 
wodospadem). 
Co roku, 4 maja, nad Reichenbach odbywa się międzynarodowy zjazd miłośników Sherlocka 
Holmesa. 
Wjazd nostalgicznym tramwajem (nachylenie 617‰!). 
 
Wąwóz rzeki Aare – wędrówka wykutymi w skale galeriami przez imponujący cud natury. 
Widok lazurowej wody i pionowych ścian wybijających się ku niebu prosto z wody.  
Wąska drewniana kładka wisząca nad wąwozem.  
Surowe ściany tuneli, wieczorami oświetlone w kolorach tęczy. 
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W sumie Aareschlucht ma 1400 m długości i aŜ 200 m głębokości. 
Na trasie zaznaczone są punkty, na które warto zwrócić uwagę. 
 
 

Dzień 9 - 01.07.2016 - piątek 
 

Po śniadaniu przejazd do Chur, (wys. 585 m npm)  stolicy kantonu Gryzonia,  miejscowości 
połoŜonej na trasie Ekspresu Lodowcowego. 
Druga część wycieczki najpiękniejszą linią kolejową Europy do Sankt Moritz (1775 m npm), 
najwolniejszym ekspresem na świecie.  

 
 

 
 

Za sprawą licznych tuneli, monumentalnych wiaduktów odcinek ten uznawany jest za 
arcydzieło inŜynierii i wpisany został na Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. 
 
Przyjazd do Sankt Moritz – kurortu szczycącego się „szampańskim” klimatem i 322 dniami 
słonecznymi. 
Sankt Moritz,– kurort i ośrodek sportów zimowych, połoŜony w dolinie Engadine na wysokości 
ok. 1800 m n.p.m. w kantonie Gryzonia w Szwajcarii, nad jeziorem St. Moritz. 
Miasto w szczycie sezonu zimowego jest w stanie przyjąć około 20 tysięcy gości, 
mieszkańców ma ok. 5000. 
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Wystawy sklepów najbardziej luksusowych marek świata, w których nawet nie ma cen; pięć 
pięciogwiazdkowych hoteli, luksusowe samochody. 
Miasto zostało tak nazwane  na cześć św. Maurycego. 
Powrót autokarem objazdową trasą przez Fuelpass, przełęcz połoŜoną na wysokości 2284 m 
npm.  

 
Dzień 10 - 02.07.2016 - sobota  

 
- Po śniadaniu wykwaterowanie i wyruszenie w drogę powrotną 
- Liechtenstein – jedno z najmniejszych ale i najbogatszych państw na świecie.  

 

 
 
   Spacer po stolicy księstwa – Vaduz, połoŜonej u stóp zamku ksiąŜęcego. 
 
- Przejazd do Polski z przystankami. Po drodze, w Niemczech przerwa na obiad. 
- Powrót do Torunia w godzinach nocnych. 
 
Z czym kojarzy się Szwajcaria?  
Oczywiście z serami, czekoladą, zegarkami, scyzorykami, czerwonym krzyŜem... 
 
 


