
Graubünden – léto.
MojeSvycarsko.com
Tipy a nabídky pro vaši letní dovolenou 2010.



Informace o příjezdu najdete na:
www.graubunden.com/en/travel

Speciální nabídky veřejnou dopravou pro 

hosty ze zahraničí / dálniční známka a do-

pravní předpisy / přímá spojení leteckých 

společností a letové řády.

Allegra, Benvenuti.  
Vítejte v Graubündenu.

Silnice (bílá), PostBus (žlutá)
a Rhétská železnice RhB (červená)

Přeprava aut

Lanovky

Vrcholy

Pozoruhodnost
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Švýcarský národní park.
Švýcarský národní park s plochou 170 km² je největší chráněné území 
Švýcarska. Alpská příroda je zde chráněna před umělými zásahy člo-
věka a stala se domovem jedinečných živočišných i rostlinných druhů. 
Poznejte při vašich toulkách zblízka faunu i flóru v místě, kde se stý-
kají hranice tří států – Švýcarska, Itálie a Rakouska. 

www.graubunden.com/en/nationalpark

Rhétská dráha s tratěmi Albula / Bernina.
V červenci roku 2008 byla trať Albula / Bernina zapsána na seznam 
UNESCO! Celosvětově je to teprve třetí železniční trať, která je takto 
oceněna. Jedná se o mistrovské dílo, které vzniklo citlivým spojením 
techniky, kultury a přírody. Obě jedinečné tratě Albula a Bernina s ob-
divuhodnými stavbami vytvářejí úžasnou kulturní krajinu.

www.graubunden.com/en/rhb-unesco

Soutěska Viamala.
Slavný filozof Friedrich Nietzsche výstižně shrnul svou fascinaci: 
„Nepíši nic o obrovské velkoleposti Viamaly. Cítím se tak, jako bych 
Švýcarsko ještě vůbec neznal.“ Monumentální soutěska mezi Thusis 
a Chiavennou bývala nejobávanějším úsekem na historické obchodní 
stezce ViaSpluga. Dnes se z ní stal vyhledávaný turistický cíl. 321 ka-
menných schodů vede na dno propasti, kde se nabízí návštěvníkům 
fascinující pohled z vyhlídkové plošiny.

www.graubunden.com/en/highlights

Světové dědictví UNESC0 
– klášter St. Johann v Müstairu.
Více než 1 200 let se píše historie kláštera St. Johann v Müstairu. 
Původně mužský klášter se ve 12. století přeměnil v klášter pro ženy 
a dnes ho obývají benediktinky. V roce 1983 byl zapsán na seznam 
kulturního dědictví UNESCO. Jedná o nejvýznamnější církevní stavbu 
Švýcarska z prvního tisíciletí a dosud má klášter největší zachovalý 
cyklus fresek raného středověku.

www.muestair.ch

Turistické zajímavosti Graubündenu
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Vals – jedinečné termální lázně Graubündenu.
60 000 kamenných desek z valského křemence bylo vytěženo na 
stavbu termálních lázní, které se dnes staly magnetem pro návštěv-
níky. Je to první stavba Švýcarska, která byla pouhé dva roky po 
dokončení zapsána jako chráněná památka. Svou vodu získávají 
lázně z jedinečných termálních pramenů Grabündenu. Pro návštěv-
níka je k dispozici několik vnitřních bazénů s rozdílnými teplotami 
a venkovní bazén a výhledem na úžasný svět okolních hor. 

www.therme-vals.ch

Chur – alpské město.
Nejstarší město Švýcarska s historií 5 000 let ukrývá mnohá tajem-
ství. Například v 800 let staré katedrále nebo v malebných
zákoutích starého města. Mimořádně zajímavá je návštěva rhétského 
muzea, muzea umění, ale i muzea přírody. Alpské město nabízí se 
svými kulturními a kulinářskými specialitami a více než 500 obchody 
program pro každé počasí. Chur je navíc jediné hlavní město kantonu 
s vlastní letní a zimní sportovní oblastí na místní hoře Brambrüesch 
(1 200–2 200 m n. m.). 

www.graubunden.com/en/highlights

Rýnská propast.
Rýn se kousek za Ilanz ztrácí na 16 km mezi mohutnými horami 
pokrytými sutí, strmě vyčnívajícími vápennými stěnami a bizarními 
erozními formami v soutěsce Rýna (Ruinaulta), které se také říká malý 
švýcarský Grand Canyon. Před asi deseti tisíci lety, na konci poslední 
doby ledové, se sesulo z průsmyku Segnes u Flims 10–15 km³ horni-
ny do Rýna a zaplnilo údolí od Ilanz až k Reichenau. Jednalo se o nej-
větší horninové zřícení Alp. Od té doby se Přední Rýn trvale postupně 
boří do štěrkovitého podloží a zanechává za sebou neobvyklou kraji-
nu obrovských věží a průlomů.

www.graubunden.com/en/highlights

Piz Bernina – královna východních Alp.
Piz Bernina je nejvýchodnější čtyřtisícovka (4 049 m n. m.) Alp a nejdo-
minantnější hora Švýcarska. Je to snad proto, že podle legendy, můžete 
z jeho vrcholu vidět milánský dóm? V každém případě je výhled z Piz 
Berniny grandiózní. Můžete vidět hory a údolí – od Graubündenu přes 
Tyrolsko až po Jižní Tyrolsko, ale i Centrální Švýcarsko až k Berner 
Oberland, a Wallis až k Barre des Ecrins, nejjižnější čtyřtisícovce Alp. 
Kdo chce na tuto světovou jedničku vyšplhat, musí být zkušený horole-
zec. Nejkrásnější vyhlídky na Piz Berninu se nabízejí z průsmyku Julier 
(na jižní straně), Piz Corvatsche nebo Diavolezzy.

www.graubunden.com/en/highlights
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Davos Klosters.

Nabídka Davos Klosters.
Davos Klosters Inclusive – nová nabídka pro naše hosty v létě. S Davos 

Klosters Inclusive Card máte zdarma k dispozici četné služby a nabídky pro 

volný čas: můžete jezdit zdarma všemi lanovkami a horskými drahami, které 

jsou v létě v provozu, bruslit na umělém kluzišti, užívat si každý den jízdu na 

letní bobové dráze, zdarma navštívit alpskou botanickou zahradu Schatzalp 

a vybrat si aktivity z našeho mnohostranného program pro hosty. 

Kontakt: Davos Klosters Bergbahnen AG, Tel.: +41 81 414 90 00, www.davosklosters.ch

Služby:
1 přenocování, Davos Klosters Inclusive

Hotely a ceny: 
Léto 2010  Předsezóna / mimo sezónu Hlavní sezóna
  květen–červen / říjen  3. 7.–17. 10. 2010
Hotel Strela*** 75 CHF / 50 €  85 CHF / 57 €
Hotel Davoserhof*** 65 CHF / 43 €  75 CHF / 50 €
Hotel Alte Post 55 CHF / 37 €  60 CHF / 40 €
Hotel Davoserhüsli 40 CHF / 27 €  45 CHF / 30 €

Objednací adresa:
Mountain Hotels

CH-7270 Davos Platz
Tel.: +41 81 417 67 77

hotels@davosklosters.ch
www.davosklosters.ch

Tip
Zábavní park Madrisa-Land.
Hra ve volné přírodě a pohádkový 
svět pověstí na slunné a rodinné 
hoře Madrisa. Ideální průvodce: 
Davos Klosters Inclusive s hor-
skými dráhami 
zdarma a mno-
hem více. 

112864
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Engadin Scuol.

Engadin Scuol Mobil.
Kousek ráje – svobodu a kvalitní životní styl. Tohle najdete v prázdninovém 

regionu Engadin Scuol vhodném zejména pro rodinnou dovolenou. Do regio-

nu, kde je i jediný Národního park Švýcarska,se dostanete autem z Prahy za 

6,5 hodiny. Váš pobyt zde zpříjemní termální lázně.

Pět hotelů v regionu – 2 ve Scuolu, 2 ve Ftan a 1 v Ardez nabízejí v době od 

11. 4. do 10. 12. jako bonus pro ubytované zdarma využívání horských drah, 

lanovek, poštovních autobusů a Rhétské dráhy.

Kontakt: Engadin Scuol Tourismus, Tel.: +41 81 861 22 22, www.scuol.ch

Služby: 
–  Během provozní doby (29. května až 1. listo-

padu 2010) sedačková lanovka Scuol-Motta 
Naluns zdarma (včetně dopravy kol).

–  Během letní provozní doby horské dráhy 
v Oberengadin a Samnaun za poloviční cenu. 

–  PostAuto – nabídka v regionu Engiadina 
Bassa a Val Müstair, autobusová linka Zernez–
Livigno, místní autobus Scuol. 

–  Rhétská dráha, Scuol-Tarasp-Zernez ve 2. tří-
dě (vyjma příjezdu a odjezdu). V období od 

11. dubna do 31. května 2010 a od 18. října do 
10. prosince 2010 navíc: Rhétská dráha Scuol-
Tarasp-St. Moritz / Pontresina 2. třídou Objednací adresa:

Engadin Scuol Tourismus
CH-7550 Scuol

Tel. +41 (0)81 861 22 22
info@scuol.ch
www.scuol.ch

Tip
God da Tamangur – prales s vý-
hledem. Již jméno zní pohádko-
vě: Tamangur, nejvýše položený 
borový les v Evropě a symbol 
románské kultury, poskytuje pěším 
turistům pohled 
do ráje přírody.

Hotely a ceny:
Hotel Altana***  od 104 CHF / 70 €
Hotel Bellaval***  od 90 CHF / 60 €
Hotel Engiadina***  od 85 CHF / 57 €
Hotel Muntanella***  od 80 CHF / 53 €
Hotel Bellavista  od 51 CHF / 34 €

Platnost: 11. duben až 10. prosinec 2010

325304
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Flims.

Flims: Bike Freeride 3 dny.
Ve Films se vám vyplní vaše sny o jízdě na kole. Je jedno jestli jste vyzna-

vačem horských kol a divokých sjezdů nebo raději jezdíte na příjemných 

stezkách s rodinou. Mekka aktivní dovolené Flims nabízí dostatek možností 

pro všechny. 

Kontakt: Flims Laax Falera Reservation, Tel.: +41 927 77 77

Služby: 
Nabídka pro letošní léto: 3 přenocování v hotelu včetně snídaně, 3denní jízdenka na lanov-
ky, 15 % sleva na pronájem kola (rezervace min. 48 hodin předem) a bezplatné používání 
místního autobusu.

Hotely a ceny:
Bike hotely v prázdninovém region Films Laax 
Cena za osobu ve dvoulůžkovém pokoji 211 CHF / 141 € 

Platnost: 26. 6.–14. 10. 2010

Objednací adresa:
www.flims.com jako paušály 

nebo přes 
Callcenter +41 81 927 77 77

Tip
Dobrodružství s rodinným pasem 
(Familien-Pass). Objevte Flims s celou 
rodinou: osvěžující koupel v tyrkysově 
modrém jezeře Cauma a jezeru v Laax, 
jeden den na cestách horskou dráhou, 
jeden vstup na minigolf – s Familien-Pass 
zažijete rozmanitou dovolenou.
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Rhétská dráha. 

Rhétská dráha. 
Milovníci hor prosím nastupte si.
Jízda panoramatickým vlakem Bernina expres nebo Ledovcový expres patří 

do všech plánů cesty do Švýcarska. V červenci 2008 byla Rhétská dráha 

s tratí Albula a Bernina zapsána na seznam UNESCO.

Kontakt: Railservice, Tel.: +41 81 288 43 40, railservice@rhb.ch, www.rhb.ch

Služby: 
3 noci se snídaní ve 3hvězdičkovém hotelu, pokoj se sprchou / WC, 3denní bezplatná jízda 
Rhétskou dráhou a poštovním autem v Graubündenu:
387 CHF / 258 €

nebo 5 nocí v 3hvězdičkovém hotelu a 5denní cestování::
584 CHF / 377 €

Kategorie hotelů 2* až 4*

Objednací adresa: 
www.graubuenden.ch/angebote

Tip
Bernina Express.
100 let trati, jejíž projetí panoramatic-
kým vlakem je zážitkem na celý život. 
Jízda po trase Bernina expresu vede 
z chladného severu kolem ledovců na 
slunečný jih. Bernina je považována za 
nejkrásnější želez-
niční trať na světě. 9485
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Graubünden.

Fakta a čísla.
Banky: většina bank má otevřeno od 
pondělí do pátku, 8:30–12:00  
a 13:30–17:00. 

Populace: Graubünden je jediný trojja-
zyčný kanton Švýcarska. 68 % obyvatel-
stva mluví německy, 15 % rétorománsky 
a 10 % italsky, Tohle zvláštní jazykové 
postavení se projevuje také v jeho kultur-
ní rozmanitosti. 

Obyvatelstvo: 187 800

Nejvyšší bod: Piz Bernina, 4 049 m n. m

Nejnižší bod: hranice kantonu Tessin, 
260 m n. m

Plocha: 7 106 m² (největší kanton 
Švýcarska)

Hlavní město: Chur, 35 161 obyvatel

Spropitné v restauracích: cca. 5 %

Měna: Švýcarský frank. Kreditní karty 
jsou běžné v celém Graubünden, pře-
devším Mastercard, Visa a American 
Express. 

Hospodářství (zaměstnaní):  
služby 66 %, průmysl a živnost 24 %, 
zemědělství a lesnictví 10 %

Zubaři, lékaři, lékárny: ve všech větších 
obcích.

Číslo pro tísňové volání: 144

Graubünden. V kostce.
Allegra, Benvenuti, vítejte v Graubündenu, švýcarském regionu dovolených číslo 1. 
Graubünden to je příroda, zvyky a tradice, odpočinek a sport, ale také 3 jazyky a domov Heidi. 150 údolí, 615 je-

zer, ve kterých se zrcadlí 1 000 vrcholů. To vše tvoří opravdový ráj pro malé i velké objevovatele. V ohromující ku-

lise hor najdete svět malých horských vesniček a světáckých prázdninových míst, jako je Davos Klosters, Engadin 

Scuol, Engadin St. Moritz nebo Laax.

10 | Graubünden



Naše horské dráhy. All-Inclusive nabídky.
I milovníci horských kol a pěší turistiky se shodnou na tom, že na vrchol s nejkrásnějšími výhledy je nejpohodlnější 

vyjet lanovkou. Obložený talíř s místními specialitami – sýrem a sušeným masem (Bündnerfleisch) najdete pod ná-

zvem Bündnerplatte a nejlépe chutná v horské restauraci na čerstvém vzduchu. V mnoha prázdninových místech 

Graubündenu mohou ubytovaní hosté využít nabídky All-Inclusive, která je opravňuje k bezplatnému používání 

lanovek a horských drah. Ubytovaní hosté obdrží spec. kartu – Gästekarte, která jim garantuje i další bezplatné 

služby a slevy.

Informace o otevírací době a cenách všech 39 letních horských drah v Graubünden najdete na: 

www.graubunden.com/en/cableways

Horské dráhy.
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