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Sjezdovky na slunečných svazích.
Bettmerhorn–Bettmeralp, 
www.aletscharena.ch

Grand Chamossaire–Villars, 
www.villars.ch

Fil–Brigels, 
www.brigels.ch 

Bella Tola–St-Luc, 
www.sierre-anniviers.ch

Traumpiste Salaniva–Sent, 
www.scuol.ch

Torrent–Flaschen (Leukerbad), 
www.leukerbad.ch

Oberjoch–Grindelwald, 
www.mygrindelwald.ch

Piz Nair–Celerina, 
www.engadin.stmoritz.ch

Slunečné terasy na sjezdovkách s nejkrásnějšími výhledy.
Bendolla, Grimentz, 
www.bendolla.ch 

Rossweid, Sörenberg, 
www.soerenberg.ch 

El Paradiso, Sv. Mořic, 
www.el-paradiso.ch 

Plan-du-Fou, Nendaz, 
www.nendaz.ch 

Männlichen, Grindelwald, 
www.maennlichen.ch 

Berghaus Radons, Savognin, 
www.radons.ch 

Kuklos, Leysin, 
www.leysin.ch 

Eggli, Gstaad, 
www.gstaad.ch 

Jatzhütte, Davos, 
www.jatzhuette.ch 

Nejlepší lyžařské areály pro děti.
SiSU Kinderpark, Grächen, 
www.graechen.ch

Skihäsliland, Hasliberg, 
www.haslital.ch

Malbiland, Malbun, 
www.malbun.li

Fun Park Bibi, Crans-Montana, 
www.mycma.ch 

Kinderwelt Stoss, Lenk, 
www.lenk.ch

Madrisaland, Klosters, 
www.madrisa-land.ch 

Kinderpark, Nendaz, 
www.nendaz.ch

Globis Winterland, Engelberg, 
www.engelberg.ch 

Magic Park, Arosa, 
www.arosabergbahnen.ch 

Ráj na zemi – wellness oázy.
Stadt Baden, 
www.baden.ch 

Bad Zurzach, 
www.badzurzach.info

Charmey, 
www.charmey.ch 

Engadin Scuol, 
www.scuol.ch 

Gstaad, 
www.gstaad.ch 

Leukerbad, 
www.leukerbad.ch 

Weggis Vitznau Rigi, 
www.wvrt.ch 

Ovronnaz,
www.ovronnaz.ch

Blíž k přírodě – zimní pěší turistika, běžky, sněžnice.
Engadin Scuol, 161 km, 
www.scuol.ch 

Lenzerheide, 80 km, 
www.lenzerheide.ch 

Nendaz, 100 km, 
www.nendaz.ch 

Les Mosses, 42 km, 
www.lesmosses.ch 

Davos Klosters, 110 km, 
www.davos.ch 

Gstaad, 89 km, 
www.gstaad.ch 

Toggenburg, 24 km, 
www.toggenburg.ch 

Saas-Fee, 54 km, 
www.saas-fee.ch 

Freiburger Alpen, 125 km,
www.fribourgregion.ch

6 | Zimní tipy
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Slunečné terasy na sjezdovkách s nejkrásnějšími výhledy.

Nejlepší lyžařské areály pro děti.

Ráj na zemi – wellness oázy.

Blíž k přírodě – zimní pěší turistika, běžky, sněžnice.

Sáňkování, jak ho neznáte, sjezdy dlouhé až 15 km. 
Rinerhorn–Davos, 
www.davos.ch

Melchsee-Frutt–Stöckalp, 
www.melchsee-frutt.ch

Col de la Croix–Les Diablerets, 
www.diablerets.ch

Prui–Ftan, 
www.scuol.ch

Tschentenalp–Möser, 
www.adelboden.ch

Hannig–Saas-Fee, 
www.saas-fee.ch

Gamplüt–Wildhaus, 
www.toggenburg.ch

Plant Françey–Moléson, 
www.moleson.ch

Petit Mont Bonvin–Aminona, 
www.mycma.ch 

Střediska bez automobilového provozu.
Belalp, 
www.belalp.ch

Bettmeralp, 
www.aletscharena.ch

Braunwald, 
www.braunwald.ch

Melchsee-Frutt, 
www.melchsee-frutt.ch

Mürren, 
www.mymuerren.ch

Saas-Fee, 
www.saas-fee.ch

Stoos, 
www.stoos.ch

Wengen, 
www.wengen.ch

Zermatt, 
www.zermatt.ch

Legendární pohostinnost – tipy na ubytování.
Typische Schweizer Hotels,
MySwitzerland.com/typisch

Wellness Hotels,
MySwitzerland.com/
wellness

Design & Lifestyle Hotels, 
MySwitzerland.com/ 
designlifestyle

Swiss Historic Hotels,
MySwitzerland.com/
historisch

Swiss Deluxe Hotels,
MySwitzerland.com/
swissdeluxe

KidsHotels, 
MySwitzerland.com/
kidshotels

Interhome Ferien-Zuhause,
MySwitzerland.com/
interhome

Reka-Ferienwohnungen,
MySwitzerland.com/reka

Schweizer Jugendherbergen, 
MySwitzerland.com/
hostel

Romantická města.
Basilej, 
www.basel.com 

Ženeva, 
www.geneve-tourisme.ch

Lugano, 
www.lugano-tourism.ch 

Bern, 
www.bern.com

Lucern, 
www.luzern.com  

Winterthur, 
www.winterthur-tourismus.ch 

Lausanne, 
www.lausanne-tourisme.ch 

St. Gallen, 
www.st.gallen-bodensee.ch 

Curych, 
www.zuerich.com 

Gurmánství.
L’Etivaz AOC

Le Gruyère AOC

Tête de Moine AOC

Emmentaler AOC

Appenzeller®

Vacherin Mont-d’Or AOC

Sbrinz AOC

Bündner Bergkäse

Zimní tipy | 7
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V roce 1864 se podařilo svatomořickému hoteliérovi Johannu Badruttovi 
chytrou sázkou přesvědčit letní hosty, aby jednou přijeli také v zimě. Hosté 
od té doby přijížděli každou zimu – tak se zrodil alpský zimní turismus. O více 
než 140 let později patří švýcarský prázdninový region č. 1 s letovisky jako 
Davos Klosters, Laax, Savognin a Engadin Scuol Samnaun k top zimním 
sportovním střediskům světa. K nabídce patří 2 200 kilometrů sjezdovek, 
1 800 kilometrů tratí pro běžecké lyžování a hustá síť zimních pěších tras.

Graubünden: 
Bílý zázrak.

8 | Graubünden

Graubünden Ferien
+41 (0)81 254 24 24
cz.graubuenden.ch

Vítejte, Allegra, Willkommen 
v Graubündenu.



Schmuggler-Alm 
v Engadin Samnaun.
Přímo na sjezdu Zeblas 
do Samnaun Oberdorf leží 
SchmugglerAlm. Tato hor-
ská chata má něco do sebe: 
Starobylé dřevěné stoly zvou 
k zastavení a ochutnání míst-
ních specialit.
www.schmuggleralm.ch

Après-ski v Laaxu.
Završte den plný zážitků na
sjezdovce návštěvou jednoho
z après-ski barů v údolních 
stanicích lanovek. Například 
Piazza v údolní stanici v Laaxu. 
Kromě italských kávových spe-
cialit zde najdete také velký vý-
běr panini a koláčů. 
www.laax.com

Sněhové apéro 
v Bolgen Plaza, Davos.
Ať vyrazíte z hotelu v trendovém
oblečení nebo se dostavíte
ještě v lyžařském, DJ Robbi roz-
pálí žhavými rytmy hosty všech
věkových kategorií. 
www.bolgenplaza.ch

Graubünden | 9

Zimní střediska v oblasti Graubünden.
Středisko
m n.m. 

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem  

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě  
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Davos Klosters
1560 m n. m.

www.davosklosters.ch
Tel. +41 (0)81 417 62 22 810–2844 58 320 3 110 81 150 6 22

Engadin Scuol Samnaun
1250 m n. m.

www.scuol.ch
Tel. +41 (0)81 861 22 22 1250–2783 14 80 1 79.2 77.7 161 – 34

LAAX
1100 m n. m.

www.laax.com
Tel. +41 (0)81 927 77 77 1100–3018 28 220 4 56 56 97 – 6

Samnaun
1840 m n. m.

www.samnaun.ch
Tel. +41 (0)81 868 58 58 1700–2872 40 235 2 6 6 33 30 5

Val Müstair
1664 m n. m.

www.val-muestair.ch 
Tel. +41 (0)81 858 58 58 1700–2700 3 25 1 25 25 50 10 3



Zimní slunce 
v Engadin Samnaun.
2/3 noci vč. 2/3denního ski-
pasu Samnaun/Ischgl. 
Rezervace: www.samnaun.ch
nebo +41 (0)81 861 22 22
Platnost: 25. 11.–23. 12. 2011,
10. 04. 2012–01. 05. 2012
Cena za osobu od 209 CHF /
3 956 Kč (hotel) nebo 171 CHF 
/3 237 Kč (prázdninový byt)

Scuol Samnaun pro 
rodiny.
7 nocí ve 2lůžkovém pokoji vč. po-
lopenze a kyvadlové dopravy do 
střediska Motta Naluns. Děti do 12 
let v ceně rodičů. Rezervace:
www.hotelmuntanella.ch
nebo +41 (0)81 861 00 33
Platnost: 21. 11. 2011–09. 04. 2012
Cena za osobu od 805 CHF /
15 238 Kč

Ride hard – stay easy, 
Davos Klosters.
Užívejte si U-rampy, snowpark, 
skikrosovou dráhu, bary a kluby.
5 nocí ve 4lůžkovém pokoji vč. sní-
daně a 4denního skipasu.  
Rezervace: Hotel Bolgenschanze, 
www.mountainhotels.ch 
Platnost: 18. 11. 2011–22. 04. 2012
Cena za osobu od 414 CHF /
7 837 Kč

Davos Klosters a děti.
Dětský ráj Kinderland Madrisa.
5 nocí ve 3–5lůžkovém pokoji ho-
telu Montana vč. snídaně a 4den-
ního skipasu. 
Rezervace: Hotel Montana,
www.mountainhotels.ch
Platnost: 18. 11. 2011–22. 04. 2012 
Cena za osobu od 464 CHF / 
8 783 Kč (děti od 6 do 12 let 50 % 
sleva)

10 | Graubünden



Ledovcový expres – 
zimní sen.
Z okna Ledovcového expresu 
sledujete horskou krajinu, mo-
hutné řeky, strmé skalní stěny. 
Rezervace: railservice@rhb.ch 
nebo +41 (0)81 288 65 65
Platnost: celoročně
Příklad ceny (Sv. Mořic–Zer-
matt) za osobu od 149 CHF / 
2 820 Kč

Bernina Express – 
zimní pohádka.
Zažijte jeden z nejkrásněj-
ších přejezdů Alp na Rhétské 
dráze. 
Rezervace: railservice@rhb.ch 
nebo +41 (0)81 288 65 65
Platnost: celoročně
Příklad ceny (Sv. Mořic–Ti-
rano–Sv. Mořic) za osobu od 
76 CHF / 1 438 Kč

Friends Special Laax.
7 nocí v prázdninovém bytě dle 
vašeho výběru s minimálně 4 
dospělými včetně 7denního ski-
pasu. www.laax.com
nebo +41(0)81 927 77 77
Platnost: 03.–18. 12. 2011,
08. 01.–05. 02. 2012,
26. 02.–08. 04. 2012.
Cena za skupinu od 1 598 CHF 
/ 30 250 K

Týden v Laaxu.
7 nocí v partnerském hotelu dle 
vašeho výběru včetně snídaně 
a sedmidenního skipasu. 
Rezervace: www.laax.com
nebo +41 (0)81 927 77 77
Platnost: 03.–18. 12. 2011,
08. 01.–05. 02. 2012,
26. 02.–08. 04. 2012
Cena za osobu od 532 CHF /
10 070 Kč

Graubünden | 11
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Kde se zimní pohádka stává 
skutečností.
Ty hory! Ta jezera! To světlo! Engadin okouzluje návštěvníky inspirující krajinou, 
jedinečným stylem a harmonickým spojením přírody a tradice. 350 km sjezdo-
vek, 200 km běžeckých stop a 150 km zimních pěších tras činí z tohoto vyso-
kohorského slunného údolí největší region zimních sportů ve Švýcarsku. V pří-
mém kontrastu k tradičním malebným vesničkám stojí Sv. Mořic se světozná-
mými hotely, legendárními gurmánskými restauracemi a akcemi plnými lesku.

Engadin 
Sv. Mořic.

12 | Engadin Sv. Mořic

Engadin St. Moritz
CH-7500 St. Moritz 
Tel. +41 (0)81 830 00 01
www.engadin.stmoritz.ch
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Family Winter Special.
Dvě děti do 12 let zdarma
Lyžování přátelské k dětem: dvě 
děti do 12 let věku v hotelovém 
pokoji s rodiči zdarma. Balíček 
obsahuje i skipas a veřejnou do-
pravu v Horním Engadinu.

Holiday Apartment 
Special.
Prázdninový byt včetně 
skipasu
Atraktivní balíček zahrnuje pro-
nájem prázdninového bytu vč. 
závěrečného úklidu, povlečení 
a ručníků, skipas a veřejnou do-

pravu v Horním 
Engadinu.

Ski & Snowboard 
Special.
Ušetřete až 30 %
Balíček zahrnuje hotel, skipas, 
veřejnou dopravu v Horním En-
gadinu a slevy na půjčovné 
a služby lyžařské školy.

Engadin Sv. Mořic | 13

64096

64099

64100

Nordic Special.
Nekonečně dlouhé běžecké 
stopy
Zahrnuje ubytování v hotelu, 
Loipen-Pass (pas pro běž-
kaře), veřejnou dopravu v Hor-
ním Engadinu, slevy ve spor-
tovních  obchodech a  běžkař-
ských školách.

64101
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Úchvatný po všech stránkách.
Více sjezdovek na jednom místě nikde ve Švýcarsku nenajdete! Wal-
lis vás pohostí nejen nejdelšími sjezdovkami, ale také největší jistotou 
sněhu. Protože právě zde najdete nejvýše položené lyžařské oblasti v Al-
pách zasazené do výjimečně malebného prostředí vesniček s roztrouše-
nými dřevěnými chalupami opálenými od slunce a obklopenými 47 čtyř-
tisícovými vrcholky. Tradiční horské chaty se starají o kulinářské požitky, 
termální lázně o povzbuzující alpskou relaxaci a staré zvyky o překvapivé 
momenty.

Wallis.

14 | Wallis

Wallis Tourismus
CH-1950 Sion
Tel. +41 (0)27 327 35 70
www.wallis.ch
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Dobrou chuť!
Poznejte místní gastronomii
Najdete tady vše – horské 
chaty, gurmánské restaurace, 
širokou nabídku tradičních 
walliských specialit, haute cui-
sine i regionální vína. Vychut-
nejte si gastronomické požitky.

Wellness de luxe.
Rozmazlujte vaše smysly
Po ledu a sněhu následují horké 
přírodní prameny, aktivní pohyb 
střídá tišící péče o tělo – Wallis je 
ráj pro všechny smysly.

Sněhová jistota.
Běloskvoucí země
Ve Wallisu leží většina středisek 
výše než 1 500 m n.m, lyžař-
ské areály šplhají do výše nad 
3 000 m. Díky tomu je zde sně-
hová jistota zaručena. V mís-
tech s ledovcem pak dokonce 
celoročně.

Wallis | 15

95550

C25519

50435

Wallis SkiCard.
Největší lyžařský areál na 
světě
S čipovou kartou Wallis Ski-
Card máte přístup na 2 800 
km sjezdovek – ušetříte čas ve 
frontě na skipas i vybírání té 
pravé jízdenky. Ideální!

64083



Zermatt.
Zermatt je top lyžařská oblast 
Alp, protože je nejvýše polo-
ženým, největším a nejlépe vy-
baveným lyžařským středis-
kem se 100% jistotou sněhu 
a 350 km sjezdovek. Lyžování 
bez hranic mezi Švýcarskem 
a Itálií.

Saas-Fee / Saastal.
Obklopené čtyřtisícovými vr-
choly
Zde trénují špičkoví sportovci, 
děti do 9 let lyžují zdarma, jis-
tota sněhu je zaručena a pano-
rama zahrnuje 18 vrcholů pře-
vyšujících 4 000 m – tak vypadá 
lyžařský ráj.

Brig Belalp.
Nezaměnitelné kouzlo 
Wallisu
Od tajného tipu Rothwald přes 
slunečnou terasu Rosswald po 
úchvatný lyžařský areál Belalp 
v oblasti Jungfrau–Aletsch za-
psané na seznam světového 
dědictví UNESCO.

28329

28414

Leukerbad.
Lázeňský ráj
Největší termální a wellness 
resort v Alpách, situovaný ve 
výšce 1 400 m, nabízí 30 ba-
zénů a koupelí a skvělé zimní 
sportovní vyžití uprostřed nád-
herné horské scenérie.

28439

16 | Wallis



Martigny.
Umění a kultura
1–3 přenocování, snídaně for-
mou bufetu, vstup zdarma do Gi-
anadda Foundation, láhev vína 
z Cuvée Gianadda. Od 75 CHF  
za osobu (cena zahrnuje jednu 
noc ve dvoulůžkovém pokoji, po-
platky a služby).
Razervace na www.martigny.com

Nendaz.
300 dní slunce ročně
Nendaz je situováno ve velmi 
slunečném centrálním Wallisu 
a chlubí se tolika hodinami slu-
nečního svitu v roce jako re-
sorty na Azurovém pobřeží.

Crans-Montana.
Panoramatické plató Alp
140 km rozmanitých sjezdovek 
až do výšky 3 000 m, 200 km 
ohromujících horských pano-
ramat, 100 % sluncem hýč-
kaná jižní poloha: Zde nabývá 
zimní dovolená nových roz-
měrů.

28438

95294

Verbier St-Bernard.
Zima v hlavní roli
Kouzlo, akce a odpočinek: 
Verbier nabízí celou paletu 
zimních atrakcí – v horském 
světě, který tvoří tu nejpohled-
nější kulisu.

28437

Wallis | 17
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Dobrodružná země přírody.
V oblasti Ženevského jezera se vše točí okolo přírody. A příroda se o své 
hosty stará dobře. Na věčném sněhu a ledu impozantního Glacier 3000 
si své zimní sny splní nejen freerideři, ale také zimní pěší turisté. Staro-
bylé horské vesnice dávají nahlédnout do živoucích tradic, zatímco roz-
lehlé pláně v pohoří Jura nabízejí příznivcům běžeckého lyžování krásně 
dlouhé a výpravné stopy. Od barevných horkovzdušných balónů po velké 
U-rampy a mírné rodinné sjezdovky – v oblasti Ženevského jezera se na-
jde něco pro každého.

Oblast 
Ženevského 
jezera.

18 | Oblast Ženevského jezera

Office du Tourisme 
du Canton de Vaud
CH-1006 Lausanne 
Tel. +41 (0)21 613 26 26
www.genferseegebiet.ch



Středisko
m n.m. 

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem 

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě  
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Alpy

Château-d’Oex
1001 m n. m.

www.chateau-doex.ch
Tel. +41 (0)26 924 25 25 1001–1650 8 30 1 9 9 28 41 4

Rougemont
1000 m n. m.

www.rougemont.ch
Tel. +41 (0)26 925 11 66 992–2284 20 86 – 37,5 39 83 42 –

Les Diablerets
1155 m n. m.

www.diablerets.ch
Tel. +41 (0)24 492 00 10 1200–3000 36 100 1 25 25 45 20 7,2

Glacier des Diablerets
1546 m n. m.

www.glacier3000.ch
Tel. +41 (0)24 492 09 23 1350–3000 10 25 1 6 6 20 6 –

Leysin-Les Mosses- 
La Lécherette  
1350 m n. m.

www.leysin-lesmosses.ch
Tel. +41 (0)24 493 33 00 1350–2205 27 100 2 49 49 51 62 –

Villars-Gryon
1235 m n. m.

www.villarsgryon.ch
Tel. +41 (0)24 495 32 32 1300–3000 36 100 2 50 57 29 35 2,5

Jura

Ste-Croix / Les Rasses
1200 m n. m.

www.sainte-croix-tourisme.ch
Tel. +41 (0)24 455 41 42 1100–1600 9 20 – 100 100 8 40 –

St-Cergue
1044 m n. m.

www.st-cergue-tourisme.ch
Tel. +41 (0)22 360 13 14 1044–1677 29 44 – 70 45 15 35 0,7

Vallée de Joux
1010 m n. m.

www.myvalleedejoux.ch
Tel. +41 (0)21 845 17 77 1020–1485 11 42 1 142 142 20 34 2,4

Zimní střediska v oblasti Ženevského jezera.
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Alpy.
Děti do 9 let zdarma 
Rodiny vítejte: V Château-d’Oex, 
Villars-Gryon, Les Diablerets 
a Leysin-Les Mosses děti do 9 
let bydlí a lyžují zdarma (pod-
mínky na www.alpes.ch).

Vánoční trhy.
Oblast Ženevského jezera dis-
ponuje mnohostrannou kulturní 
nabídkou. Nezapomeňte na-
vštívit vánoční trhy v Montreux, 
Lausanne a Yverdon-les-Bains.

Oblast Ženevského jezera | 19
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Jungfrau 
Ski Region.
Interlaken.

20 | Jungfrau Region. Interlaken

Interlaken Tourismus
CH-3800 Interlaken
www.interlaken.ch 

Jungfraubahnen
CH-3800 Interlaken
www.jungfrau.ch

První dáma Alp.
Hora Jungfrau („Panna“) dominuje zimnímu sportovnímu středisku, jehož 
svahy sahají až téměř do 3 000 m. Po boku Eigeru a Mönchu („Mnicha“) 
shlíží na světově proslulý lyžařský areál známý také díky obdivuhodné 
železnici na Jungfraujoch – Top of Europe –, legendárnímu Interlakenu 
a jako domov mnoha dalších zimních atrakcí. Zde najdete nejúchvatnější 
závodní sjezdovku světa: Již 80 let se závod Lauberhornabfahrt ve Wen-
genu stará o nervově vypjaté drama před kulisami okolních hor.



Zimní střediska v oblasti Jungfrau Ski Region. Interlaken.
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Jungfrau Ski Region.
Špičkové sáňkování 
Od napínavých sjezdů s výhledy 
na Eiger, Mönch a Jungfrau po 
romantické jízdy za měsíčního 
svitu: Více než 100 km tratí na-
bízí neomezenou zábavu na sáň-
kách.

Jungfraujoch.
Top of Europe
Zažijte neopakovatelnou jízdu 
vzhůru na Jungfraujoch na nej-
výše položenou železniční sta-
nici v Evropě. Ledový palác 
a okolní výhledy na ledovce vám 
učarují.

45819

39298

Středisko
m n.m. 

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem  

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě  
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Beatenberg
1200 m n. m.

www.beatenberg.ch
Tel. +41 (0)33 841 18 18 1200–1950 3 22 – 10 6 38 20 3

Brienz-Axalp
1450 m n. m.

www.brienz-tourismus.ch
Tel. +41 (0)33 952 80 80 1400–2000 6 15 1 2 2 8 5 0,3

Grindelwald
1049 m n. m.

www.grindelwald.ch
Tel. +41 (0)33 854 12 12 1049–2500 27 160 1 11 11,5 82,7 20 69

Habkern
1100 m n. m.

www.habkern.ch
Tel. +41 (0)33 843 13 01 1130–1485 2 8 – 12 12 15 18 –

Interlaken
568 m n. m.

www.interlaken.ch
Tel. +41 (0)33 826 53 00 1050–2970 – – – 6 – 100 21 –

Lauterbrunnen
796 m n. m.

www.mylauterbrunnen.com
Tel. +41 (0)33 856 85 68 796–2970 4 – – 12 12 4 – 9

Mürren
1650 m n. m.

www.mymuerren.ch
Tel. +41 (0)33 856 86 86 1650–2971 13 54 1 – – 13,5 4,2 6

Wengen
1274 m n. m.

www.mywengen.ch
Tel. +41 (0)33 856 85 85 1274–2320 19 110 – – – 23,3 – 26,5

Wilderswil
600 m n. m.

www.wilderswil.ch
Tel. +41 (0)33 822 84 55 600–900 – – – – – 40 – 4
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15 středisek pro lyžařské fanatiky.
Centrální Švýcarsko je srdcem zimního světa. Tady je zábava na sněhu 
autentická. I když tu můžete i na lyže cestovat lodí a všechno je pří-
jemně blízko, hory se tu vypínají vysoko – třeba takový Titlis až do výše 
3 238 m n. m. V okolí Lucernského jezera je celkem 15 zimních středisek, 
které patří k nejkrásnějším ve Švýcarsku – od Melchsee-Frutt bez auto-
mobilového provozu až po Fronalpstock s impozantními výhledy. Každé je 
svět sám pro sebe a každé láká ke strávení dovolené.

Lucern. Oblast 
Lucernského 
jezera.

22 | Lucern. Oblast Lucernského jezera.

Luzern Tourismus
CH-6000 Luzern
Tel. +41 (0)41 227 17 17
www.luzern.com



Zimní střediska v oblasti Lucern. Oblast Lucernského jezera.
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Andermatt-Sedrun.
Zimní kouzlo
Údolí Ursental a Surselva leží 
v srdci Švýcarských Alp. Zima 
jak z obrázkové knížky nabízí 
v úchvatném prostředí zábavu 
a relaxaci pro každého.

Engelberg.
V zimním sedmém nebi
V nejvýše položeném lyžařském 
středisku Centrálního Švýcarska 
trvají zimní radovánky celých 
365 dní v roce – a stejně půso-
bivá je i rozmanitost nabídek 
a poskytovaných služeb.

Lucern. Oblast Lucernského jezera | 23
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Středisko
m n.m. 

Internet
Telefon

Nadmořská 
výška 
lyžování  
m n.m. 

Počet  
lanovek/ 
vleků 

Sjezdovky  
km  
celkem  

Fun- 
parky

Běž. tratě 
klasika 
km 

Běž. tratě  
pro  
bruslení 
km

Zimní tur.  
cesty 
km 

Cesty pro  
sněžnice 
km

Sáňkařské 
tratě
km

Andermatt
1444 m n. m.

www.andermatt.ch
Tel. +41 (0)41 888 71 00 1444–2963 10 60 1 28 28 31 14 7

Einsiedeln
960 m n. m.

www.einsiedeln.ch
Tel. +41 (0)55 418 44 88 900–1200 3 6 – 60 60 50 15 –

Engelberg-Titlis
1050 m n. m.

www.engelberg.ch
Tel. +41 (0)41 639 77 77 1050–3020 25 82 5 41 41 49 10 8

Giswil-Mörlialp
1350 m n. m.

www.moerlialp.ch
Tel. +41 (0)41 675 22 28 1350–1850 6 14 – – – 6 6 1,5

Hoch-Ybrig
1465 m n. m.

www.hoch-ybrig.ch
Tel. +41 (0)55 414 60 60 1050–1831 12 50 1 2 2 5 – 7,5

Klewenalp-Stockhütte
1600 m n. m.

www.klewenalp.ch
Tel. +41 (0)41 624 66 00 1279–2001 13 40 1 – – 9 3 9

Lungern-Schönbüel
703 m n. m.

www.panoramawelt.ch
Tel. +41 (0)41 678 14 85 1550–2205 6 24 1 – – 30 6 4,5

Melchsee-Frutt
1920 m n. m.

www.melchsee-frutt.ch
Tel. +41 (0)41 669 70 60 1080–2255 15 32 1 15 15 7 18 8

Mythenregion
1050 m n. m.

www.mythenregion.ch
Tel. +41 (0)41 811 18 01 1050–1600 14 25 1 – – 25 10 0,4

Pilatus
2132 m n. m.

www.pilatus.ch
Tel. +41 (0)41 329 11 11 516–1416 3 – – – – 10 15 9

Rigi
1440 m n. m.

www.rigi.ch
Tel. +41 (0)41 399 87 87 1320–1660 7 9 – 14 – 35 5 10

Sattel-Hochstuckli
790 m n. m.

www.sattel-hochstuckli.ch
Tel. +41 (0)41 836 80 80 790–1600 5 14 1 – – 5 – 3,5

Sörenberg
1166 m n. m.

www.soerenberg.ch
Tel. +41 (0)41 488 11 85 1166–2350 18 53 1 35 35 35 26 6

Stoos
1300 m n. m.

www.stoos.ch
Tel. +41 (0)41 818 08 08 1300–1935 8 35 1 15 15 10 5 2
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Veřejná 
doprava.

24 | Veřejná doprava 

www.sbb.ch

Cestování jako hodinky.
Švýcarsko má skvěle propojenou síť vlaků, autobusů a lodí. Žádná jiná 
země světa nemá tak husté pokrytí veřejnou dopravou. Schweizerische 
Bundesbahnen (SBB) a další dopravci trvale zlepšují spojení prázdnino-
vých regionů. Vlaky jezdí v pravidelných intervalech: odjíždějí a přijíždějí 
vždy ve stejnou minutu každou hodinu nebo půlhodinu.
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Děti cestují zdarma.
Rodinná dovolená ve Švýcar-
sku nemusí být drahá! Děti do 
16 let cestují v doprovodu jed-
noho rodiče s platným Swiss 
Passem nebo jinou jízdenkou 
Švýcarského dopravního sys-
tému zdarma. Požádejte o vaši 
bezplatnou Family Card.

Jízdní řád on-line.
Na švýcarský jízdní řád ve-
řejné dopravy se můžete kdy-
koliv a odkudkoliv podívat na 
www.rail.ch nebo www.sbb.ch. 
Naplánujte si cestu v pohodlí 
svého domova a – pokud jste 
na cestách – mějte jízdní řád 
nahraný ve svém mobilním te-
lefonu.

Swiss Transfer Ticket.
Swiss Transfer Ticket vás odveze 
z příjezdového místa ve Švýcar-
sku – ať už z letiště nebo hra-
niční železniční stanice – do vaší 
cílové destinace a při návratu 
zase zpět za jednotnou atraktivní 
cenu (130 CHF ve 2. třídě).

SwissTravelSystem.com

Cestujte rychle a po-
hodlně.
Cestujte do vaší prázdninové 
destinace rychle a v pohodlí. 
Díky tunelu Lötschberg-Ba-
sistunnel se za dvě hodiny do-
stanete z Curychu do Vispu, 
kde na vás čekají navazující 
vlaky a autobusy do letovisek 
jako Zermatt a Saas-Fee.

Veřejná doprava | 25



Objevte Švýcarsko vlakem, 
autobusem a lodí.
Užijte si pohodovou cestu do va-
šeho lyžařského resortu nejhustší 
sítí veřejné dopravy na světě. 
Přímé vlaky z celé Evropy nebo 
z letišť v Curychu, Ženevě nebo 
Basileji vás rychle a pohodlně do-
vezou do vaší prázdninové de-
stinace. Cestujícím ze zahraničí 
nabízíme atraktivní výběr jízde-
nek pro cestu do Švýcarska a po 
Švýcarsku: Swiss Transfer Ticket 
a Swiss Card.

Důkladnější objevování umožňuje 
Swiss Pass, který nabízí neome-
zené cestování vlakem, autobu-
sem a lodí po celém Švýcarsku 
(včetně vyhlídkových tras). K dis-
pozici je délka platnosti od tří dní 
do jednoho měsíce. Zahrnuje také 
volný vstup do více než 400 muzeí 

po celém Švýcarsku a 50% slevu 
na většinu lanovek a horských že-
leznic. Děti do 16 let cestují v do-
provodu alespoň jednoho rodiče 
zdarma.

Pro více informací o cenách jíz-
denek, jízdních řádech a prodej-
ních místech navštivte SwissTra-
velSystem.com. Jízdenky Švýcar-
ského dopravního systému mo-
hou využívat osoby s trvalým byd-
lištěm mimo Švýcarsko a Lichten-
štejsko.

Pro zahraniční návštěvníky:
SwissTravelSystem.com

Pro zahraniční návštěvníky: 
SwissTravelSystem.com
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Naše panoramatické trasy.

Cílem na panoramatických trasách 
Švýcarského dopravního systému 
je samotná cesta. Budete si přát, 
aby trvala nekonečně dlouho, za-
tímco budete z pohodlí svého se-
dadla obdivovat měnící se scené-
rii. V jedné chvíli proplouváte ko-
lem bílé plochy zamrzlého jezera, 
v druhé se řítíte tunelem do hlubo-
kých lesů, abyste vzápětí přejeli 
vysoký most nad divokou řekou, 
nad níž ční zasněžené vrcholky 
hor. Všechny následující vyhlídkové 
trasy mají jedno společné: Každá 
odhaluje změny při cestě z jednoho 
regionu, jedné kultury do druhé – 
s velkými kontrasty v přírodě, bar-
vách a podnebí.

Cesta jednou z panoramatických 
tras je také v zimě nezapomenu-
telným zážitkem. Následující trasy 

jsou v provozu i v zimě, některé 
s omezeným jízdním řádem:

Ledovcový expres: z Top of the 
World k Matterhornu.
Bernina Express: přes 196 
mostů od severu k jihu.
GoldenPass Line: zlatým vlakem 
z Montreux do Lucernu.
Wilhelm Tell Express: stylově 
z Lucernu do Ticina.
Palm Express: ze Sv. Mořice do 
Ticina alpským poštovním auto-
busem.
Voralpen Express: vlakem od je-
zera Vierwaldstättersee v Lucernu 
k Bodamskému jezeru.
RegioExpress Lötschberger: 
vyhlídková cesta do Wallisu.

Aktuální informace o všech 
vyhlídkových trasách:  
SwissTravelSystem.com

B25349



Cestujte bez zavazadel.
Pošlete svá zavazadla napřed – 
jednoduše
Při odbavování vašeho letu do 
Švýcarska můžete své zavazadlo 
poslat přímo do železniční sta-
nice ve vašem lyžařském stře-
disku. Tento velmi praktický pro-
gram se jmenuje Fly Rail Baggage 
a funguje ve všech aerolinkách od 
každého mezinárodního letiště ve 
světě po všechny větší železniční 
stanice. Pro zpáteční let můžete 
své zavazadlo odbavit dokonce už 
na nádraží ve své destinaci a ne-
chat si i vystavit palubní letenku 
(na vámi vybrané místo v letadle): 
vaše zavazadla pak cestují vlakem 
přímo do letadla. Dokumenty pro 
Fly Rail Baggage a odbavení ob-
držíte na zahraničních prodejních 
místech Švýcarského dopravního 
systému nebo na velkých nádra-
žích ve Švýcarsku.

Transport zavazadel ve 
Švýcarsku
Pokud cestujete po Švýcarsku, 
požádejte o službu „Rychlé za-
vazadlo“ (Schnelles Reisege-
päck, Fast Baggage) v případě, že 
chcete mít své zavazadlo ještě týž 
den v cílové destinaci. Odevzdejte 
ho před 9. hodinou ráno, abyste 
si ho mohli nejpozději v 18 h vy-
zvednout. Tato služba je obzvlášť 
výhodná, pokud chcete cestovat 
bez starostí o svá zavazadla – na-
příklad na jedné z panoramatic-
kých tras, jako GoldenPass Line 
z Lucernu do Montreux.

www.rail.ch/baggage
nebo www.sbb.ch/gepaeck
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Interhome s.r.o. | Zirkon Offi ce Center
Sokolovská 84-86 | 186 00 Praha 8
Tel.: +420 222 323 323 | Fax: +420 234 322 709
info@interhome.cz | www.interhome.cz

PŘEDSTAVTE SI, JAKÁ MŮŽE BÝT VAŠE ZIMNÍ DOVO-
LENÁ: HORSKÁ CHATA, VÁŠ KRB, VENKU SNĚŽÍ …
Odpočiňte si po dni plném zábavy na sjezdovce. Máte chuť na fondue, na skleničku vína? 
Vše co si jen dokážete představit – ve vlastním rekreačním domě jste svým vlastním pánem, 
zcela nerušeni. A současně se budete cítit jako doma. Prožijte nezapomenutelnou zimní 
dovolenou v některém z našich 3.000 rekreačních domů, horských chat nebo apartmánů ve 
Švýcarsku. Zarezervujte si Váš vysněný rekreační dům na www.interhome.cz nebo kontaktujte 
naše cestovní poradce na tel. +420 222 323 323.

SchweizTourismus_Winter_165x230_cz_2.indd   1 21.09.11   15:24
Prozessfarbe CyanProzessfarbe MagentaProzessfarbe GelbProzessfarbe Schwarz



www.snowsports.ch

Specially trained Kids Instructors  
offer professional tuition using appro-
priate teaching aids at Swiss Snow 
Kids Villages run by the Swiss Ski and 
Snowboard Schools. Here, budding 
skiers and snowboarders have their 
first fun-filled sensations of sliding on 

Safety. Fun. Adventure. 
snow, while Snowli, the mascot, is on 
hand to help with the learning pro-
cess. All in all, 180 ski and snowbo-
ard schools throughout the whole of 
Switzerland participate in the Swiss 
Snow League, the standardised trai-
ning system.

Swiss Ski and 
Snowboard 
Schools.



The ultimate lift to the Alps.
In Switzerland, skiing is a national sport. So it’s no surprise 
we take the same care in taking you to our ski slopes as we 
do preparing them. To choose from 33 weekly  ights to the 
Alps contact your travel agent or visit us online.

 Fly to the Alps from CZK

2600.– 
return

 Ski equipment travels free
SWISS.COM

Price quoted as return fare per person including all airport taxes and surcharges. Prices correct at time of print, departing from Prague. An optional payment charge may 
apply. Ski equipment transportation: 1 pair of ski boots, 1 pair of ski sticks, 1 pair of skis OR 1 snowboard, 1 pair of snowboard boots are free of charge and in addition 
to standard baggage allowance.
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Safety. Fun. Adventure. 



SwissTravelSystem.com
Recept, jak objevit Švýcarsko v celé jeho rozmanitosti: Swiss Travel System. Je tu vlak, který na vás čeká 

vždy, když jste na cestách. Autobusy, které vás vezmou ještě dále. Lodě, abyste si mohli vychutnat krásu 

jezer. A velkolepé horské železnice, které vás dovezou až na vrchol. Užijte si to vše s jedinou jízdenkou, 

Swiss Passem. Platí dokonce i na veřejnou dopravu ve městech a jako vstupenka do většiny muzeí. Pro-

dejní místa Swiss Travel System v České republice a na Slovensku najdete na www.MojeSvycarsko.com.

Získejte svůj Swiss Pass.
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