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Wallis
Kanton Wallis z powodzeniem mógłby 
znaleźć się w Księdze Rekordów  
Guinnessa – jako obszar tysiąca „naj”.  
Chyba nigdzie indziej nie używa się  
tak często określeń typu: najwyższy, 
największy, najdłuższy, najpiękniejszy. 

spis treści

TEKST PAWEŁ WROŃSKI
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➊
PORTES  

DU SOLEIL

WALLIS

* Najedź kursorem      
  na cyfry na mapie.  
  A na kolejnych stronach  
  na      , by przeczytać więcej. 

➋
NENDAZ

➌
ZERMATT

➍
ALETSCH  
ARENA
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TEKST PAWEŁ WROŃSKIWALLIS

Arena sportu i rekreacji Portes du Soleil (Bramy Słońca)  
obejmuje malowniczy płaskowyż położony na pograniczu  
Szwajcarii i Francji. W jego centrum rozsiadł się kurort Champéry,  
na okolicznych łąkach pobrzmiewają dźwięcznie krowie dzwonki,  
a ponad nimi piętrzą się postrzępione turnie Dents du Midi. 

WALLIS

Portes du Soleil
 Masyw Dents du Midi
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➊ 
SPACER SKALNĄ PÓŁKĄ

Wbrew pozorom, Galerie Défago 
nie ma nic wspólnego z centrum 
handlowym. To ścieżka wykuta 
w 1862 r. w ciągnących się nad 
rzeką Vièze skałach. Jej twórcą 
jest Emmanuel Défago, któremu 
zależało na tym, żeby goście mogli 
napawać się widokami na Cham-
péry i okolicę z oryginalnej perspek-
tywy. 100 lat później zabezpieczo-
no trasę barierkami i wydłużono. 
Na ten wyjątkowy spacer najlepiej 
wybrać się o świcie lub wczesnym 
popołudniem. Eskapada dostępna 
nawet dla najmłodszych zajmie  
najwyżej 2 godz. Ścieżka otwar-
ta jest od maja do października, 
wstęp bezpłatny. 

Malowniczy szlak pieszy  
i rowerowy w okolicy Morgins 

PORTES DU SOLEIL // AKTYWNIE

Możliwości aktywnego 
spędzania czasu są tu 
właściwie niewyczerpane. 
Szlaki piesze liczą łącznie 
800 km długości, a rowerowe 
– ok. 1000 km. Są też tereny 
wspinaczkowe i idealna  
na niepogodę hala sportowa. 

➋ 
PRZYGODA W ŚCIANIE  
DLA KAŻDEGO
Na skalnej ścianie nad rzeką  
Vièze poprowadzono efektowny 
szlak. Jest zabezpieczony stalową 
liną, a w skały powbijane są klamry 
i stopnie. Ferrata de Tière, bo o niej 
mowa, ma 460 m długości i 125 m  
różnicy poziomów. Podejście pod 
ścianę zajmuje ok. pół godziny, 
a sama wspinaczka – 30–45 min. 
Na eskapadę można wyruszyć  
od maja do października, oczywi-
ście przy dobrej pogodzie i z odpo-
wiednim sprzętem, który oferują 
wypożyczalnie w Champéry.  
Via ferratę można pokonać samo-
dzielnie, jednak najlepiej zrobić  
to w towarzystwie przewodnika. 

➌  
WOKÓŁ DENTS DU MIDI

Masyw Dents du Midi jest nie  
tylko charakterystycznym elemen-
tem panoramy roztaczającej się 
z kurortu, lecz także jedną z ikon 
kantonu Wallis. Nic więc dziwne-
go, że od ponad dwóch stuleci 
jest obiektem zainteresowania 
wspinaczy i turystów. W 1962 r. 
zainaugurowano maraton, którego 
trasa prowadzi wokół masywu.  
To jeden z najtrudniejszych  
na świecie biegów górskich.  
Trasą prowadzi też zwykły szlak 
turystyczny (Tour des Dents  
du Midi), którego przejście zajmu- 
je 18 godz. marszu rozbitych na  
trzy dni (www.dentsdumidi.ch).  
Podczas wycieczki można pokusić 

się o zdobycie najwyższej kulmi-
nacji masywu albo złożyć wizytę 
w intrygująco usytuowanym 
schronisku Refuge des Dents  
du Midi (2884 m n.p.m.). 

➍
RAJ DLA MIŁOŚNIKÓW 
JEDNOŚLADÓW
Wokół Champéry rozciąga się  
jeden z największych w Szwaj- 
carii parków rowerowych  
(www.bikepark.ch). Jego trasy 
liczą łącznie 300 km długości. 
Poruszanie się ułatwiają 24 ko-
lejki linowe i wyciągi. Są tu trasy 
o wybitnie sportowym profilu,  
ale nie brakuje również ścieżek 
rekreacyjnych przeznaczonych 
dla rodzin. Chętni mogą wziąć 
udział w dorocznym rajdzie ro-
werowym Pass’Portes du Soleil 
(www.passportesdusoleil.com), 
który w tym roku odbędzie się 
27–29 czerwca. Trasa będzie 
liczyć 80 km. Wpisowe: 47 euro 
plus opłata rejestracyjna w wy-
sokości 4,5 euro. 

➎
NA NIEPOGODĘ 
 – PALLADIUM
To nowoczesny kompleks z ele-
ganckim hotelem i zapleczem kon-
ferencyjnym oraz wielofunkcyjny 
pawilon sportowy z basenami  
pod dachem i na wolnym powie-
trzu. Są tu także korty tenisowe, 
skate park, hala do curlingu  
oraz ścianka wspinaczkowa 
(www.palladiumdechampery.ch). 

Ferrata de Tière

http://www.dentsdumidi.ch
http://www.bikepark.ch
http://www.passportesdusoleil.com
www.palladiumdechampery.ch
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→ PAMIĄTKI Z REGIONU

Po pierwsze są nimi artystycznie wyko- 
nane dzwonki pochodzące z warsztatu 
prowadzonego od dziewięciu pokoleń przez 
rodzinę Perrin. Przygotowywanie stopu  
do ich odlewu jest pilnie strzeżoną rodzinną 
tajemnicą. Na życzenie klienta mistrzowie 
z Champéry wykonają dzwonki urodzinowe, 
jubileuszowe albo odpowiednie na zaślubi-
ny. Kolejną, wielce użyteczną pamiątką są 
nożyki do zbierania grzybów (19 franków). 
Użyjemy ich z pewnością podczas space-
rów po lasach Val d’Illiez, a potem posłużą 
nam podczas grzybobrań w rodzinnych 
stronach. Wyjątkową pamiątką są opakowa-
ne w duże kolorowe rogi z papieru słodko-
ści – Le Caramels de Champéry. Paczuszka 
200 g kosztuje 9 franków. Dostaniemy ją 
w każdym niemal sklepiku, a także w miej-
scowej informacji turystycznej. 

WALLIS PORTES DU SOLEIL // KULTURALNIE

Kultura Val d’Illiez, doliny, w której leży Champéry, 
utkana jest z tradycji pasterskich, wytwarzania serów, 
rzeźby w drewnie i muzyki, zaprawionych odrobiną 
dowcipu z dodatkiem miejscowych ziół i grzybów. 

➊
CZAS FESTIWALI
Champéry znane jest na świecie z różno-
rodnych imprez sportowych, by wymienić 
tylko maraton wokół Dents du Midi czy 
wyścigi na rowerach górskich, warto jed-
nak zwrócić także uwagę na dwie między-
narodowe imprezy kulturalne. Pierwsza, 
Maxi Rires Festival (www.maxi-rires.ch), 
jest wielką kabaretową galą, podczas  
której artyści pobudzają publiczność  
do salw śmiechu niosących się echem  
po górskich halach i łąkach. W tym roku 
odbędzie się 27 maja–1 czerwca. Druga 
daje z kolei szansę popisu młodym wy-
konawcom muzyki klasycznej. Tegorocz-
ne Rencontres Musicales de Champéry 
(www.rencontres-musicales.ch) zagości 
w miasteczku 29 lipca–17 sierpnia. 

➋
NA KOLEJOWYM SZLAKU  
AIGLE–OLLON–MONTHEY–CHAMPÉRY

Popularność Dents du Midi i niewielka  
odległość od Jeziora Genewskiego  
(do Genewy podróżuje się stąd nie dłużej 
niż 90 min) spowodowały, że już w II poło-
wie XIX w. podjęto pierwsze próby dopro-
wadzenia do Champéry kolei. Ostatecznie 
jednak tory pojawiły się tu w 1907 r. 
Pierwsze litery nazw miejscowości na jej 
trasie dały dzisiejszą nazwę: AOMC. Stacja 
w Aigle leży na wysokości 404 m n.p.m. 
Docelowa – niemal 650 m wyżej. Trasa 
ma 23,14 km długości, z czego na odcinku 
3,66 km biegnie trzeci tor. Specyficzny,  
bo to zębatka. Zapewnia stabilność i bez-
pieczeństwo wagonikom, które pokonują 
tam stromiznę o nachyleniu 13,5 proc. 

➌
WOKÓŁ STOŁU  
KREATYWNIE I TRADYCYJNIE

Chyba największą popularnością  
w regionie cieszy się restauracja Chez 
Coquoz (www.restaurant-coquoz.ch). 
Sławę przyniosły jej receptury dań  
nawiązujące do tradycji kantonu Wallis 
i sąsiadującej z nim francuskiej Sabaudii. 
Gospodarze nie żałują miejscowych ziół, 
lawendy, tymianku, a także grzybów czy 
sosnowych pędów. Celem spacerów 
i przejażdżek po okolicy można uczy-
nić także pasterski szałas Cantine des 
Rives (www.buvette-alpage.ch/rives). 
Poznamy tam smak takich potraw, jak: 
raclette au feu de bois, fondue czy de-
serowego crème brûlée. To kuchnia do-
mowa oparta na własnych produktach. 

http://www.maxi-rires.ch
http://www.rencontres-musicales.ch
http://www.restaurant-coquoz.ch
http://www.buvette-alpage.ch/rives


6
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Miejscowość rozsiadła się na słonecznym 
płaskowyżu, zaledwie 15 km od Sion, stolicy 
kantonu. W jej otoczeniu owocowe sady 
kontrastują z zaśnieżonymi szczytami. 
Dźwięczą tu krowie dzwonki na halach, 
a w sierpniu niesie się echem donośny  
głos rogów alpejskich. 

WALLIS

Nendaz
 Japanese Garden  
 (2217 m n.p.m.)  
 w pobliżu Nendaz
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WALLIS

➍
NAJSTARSZE MODRZEWIE
W Alpach nie ma piętra kosodrzewi-
ny. Jej miejsce zajmują modrzewie. 
Na halach Balavaux rosną te naj-
starsze i największe w Europie.  
Ich wiek szacuje się na, bagatela, 
300–800 lat, a najpotężniejszy  
okaz ma 320 cm obwodu w pier- 
śnicy (czyli na poziomie „piersi  
dorosłego mężczyzny” – 1,3 m).  
Aby modrzewie w okolicach Nendaz 
nie zaginęły, w latach 70. XX w. po-
sadzono ok. miliona sadzonek. 

➊
Z NAJMŁODSZYMI ZA RĘKĘ
Wśród ścieżek poprowadzonych 
z myślą o rodzinnych spacerach 
najciekawsza i najłatwiejsza  
wiedzie nad Lac de Tracouet  
(2171 m n.p.m.), malowniczy staw 
na hali Tracouet, zwany również 
Czarnym Jeziorem (Lac Noir).  
Liczy zaledwie 1,8 km długości.  
To jednak wystarczająco dużo,  
by biec przez kwieciste łąki, skalne 
rumowisko i wspaniały modrze-
wiowy las. Spacerowi towarzyszą 
spektakularne górskie panoramy. 
Korzystając z rozmieszczonych 
przy szlaku tablic informacyjnych, 
lepiej poznamy alpejską florę i fau-
nę. Przyjemność gwarantowana. 
A do Haute-Nendaz można wrócić 
kolejką linową. 

NENDAZ // AKTYWNIE

Blisko 250 km zróżnicowanych szlaków pieszych oraz 150 km 
tras dla miłośników rowerów górskich tworzy w okolicy Nendaz 
rozległą arenę sportu i aktywnego wypoczynku. 

➋
Z BIEGIEM WODY
Liczba słonecznych dni w roku 
w Nendaz jest ponoć taka sa- 
ma jak na Riwierze Francuskiej. 
Problem stanowi jednak... woda. 
Tę, która spływa z lodowców,  
od średniowiecza doprowadza się 
do sadów i na pola kanałami iryga-
cyjnymi zwanymi bisses. Wzdłuż 
ośmiu z nich prowadzą turystycz-
ne ścieżki. Wędrując nimi, trzeba 
przestrzegać pewnych reguł. Nie 
wolno niszczyć brzegów kanałów, 
niczego wrzucać do wody ani ta-
mować jej biegu. Bisses w rejonie 
Nendaz tworzą największą tego 
typu sieć w kantonie i w całej 
Europie (łącznie mają 98 km dłu-
gości). Ich historię przybliża Bisses 
Museum w Botyre. 

➌
NA WSCHÓD SŁOŃCA
Z Mont Fort (3329 m n.p.m.)  
roztacza się wspaniały widok 
na 20 czterotysięczników, wśród  
których są Matterhorn i Mont 
Blanc. Szczególnie pięknie jest  
tam o wschodzie słońca. Gospo- 
darze Nendaz wykorzystują ten 
fakt, organizując wycieczki pod 
opieką przewodników. W pro- 
gramie jest zawsze śniadanie 
w restauracji na Col des Gentia-
nes (2950 m n.p.m.). Na przełęcz 
można się dostać kolejkami linowy-
mi: La Chaux (z Verbier) lub Tortin/ 
/Siviez (z Nendaz). Z siodła na grań 
także biegnie kolejka. Na finiszu 
trzeba jednak pokonać ok. 400 m 
w terenie skalno-lodowcowym  
i 20 m po metalowej rampie. 

➎
DLA MIŁOŚNIKÓW  
KOLARSTWA GÓRSKIEGO
Dzięki licznym gondolom oraz  
wyciągom krzesełkowym w oko- 
licy Nendaz i w całym regionie  
Czterech Dolin można dowolnie  
modyfikować trasy rowerowe.  
Najatrakcyjniejszy szlak to Tour 
du Mont Fort (www.tdmf.ch). Łą-
czy Nendaz, La Tzoumaz i Verbier. 
Ma dwa warianty. Wyzwaniom 
łatwiejszego podołają rodziny ze 
starszymi dziećmi (powyżej 12 lat), 
bowiem korzysta się na nim z kole-
jek linowych, zmniejszając trudności 
i wysiłek. W wariancie dla zaawan-
sowanych korzystanie z ułatwień 
jest ograniczone do minimum. 

Na ścieżce turystycznej 
poprowadzonej wzdłuż  
jednego z bisses

Lac de Tracouet
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➌
SMACZNY KĄSEK
Nendaz to centrum owocowego zagłębia, a przetwory  
z owoców, głównie moreli i malin, należą do podstawowych 
produktów regionalnych (obok serów i suszonych mięs).  
Łąki pełne kwiatów sprzyjają także powstawaniu doskona-
łych, wyrazistych w smaku miodów. A prawdziwą sławę  
przynosi regionowi woda mineralna z położonego już w doli-
nie Rodanu Aproz. W ofercie zakładów Aproz Sources Minéra-
les (www.aproz.ch) są także podbijające ostatnio rynek wody 
aromatyzowane. 

➊
MAGIA DŹWIĘKÓW

Być może róg alpejski wywodzi się z tradycji celtyckiej. 
Nie wiadomo. Pewne jest natomiast, że posługiwanie się 
nim ma w Szwajcarii przynajmniej tysiącletnią tradycję, 
bowiem już w 1030 r. mnich Ekkehard z Sankt Gallen  
opisał w klasztornej kronice grającego na nim pasterza. 
Przez stulecia róg alpejski urósł do rangi narodowego 
symbolu. Dziś żadna szwajcarska uroczystość nie może 
się obyć bez jego dźwięków. W Nendaz, miejscowości  
będącej centrum kultury rogów alpejskich, podtrzymuje 
się zarówno obyczaj gry, jak i tradycję wytwarzania tych 
instrumentów. Można je tu zresztą nie tylko usłyszeć,  
lecz także samemu spróbować w róg zadąć – podczas 
warsztatów dla początkujących i zaawansowanych.  
Dużym prestiżem cieszy się również międzynarodowy  
lipcowy festiwal, który gromadzi wirtuozów i miłośników 
gry na tym instrumencie z całego świata. 

NENDAZ // KULTURALNIE

Ikoną miejscowej kultury jest róg alpejski, 
choć pobrzękujące krowie dzwonki czy 
smakowite morele przynoszą okolicom 
Nendaz nie mniejszą sławę. 

➋
RÓD WALECZNYCH KRÓW
Rejon Nendaz ogranicza od wschodu  
system dolin. Wywodzą się z nich  
dwie szczególnie popularne w kanto- 
nie Wallis rasy krów: Évolène i Hérens.  
Blisko ze sobą spokrewnione, mają po-
dobne walory i są bardzo bojowe, bowiem 
górskie warunki zmuszały je do walki 
o najlepsze pastwiska. Z powodu szcze-
gólnej nieustępliwości sławę zyskały 
zwłaszcza ciemno umaszczone krowy 
rasy Hérens, z kanciastymi łbami uzbro-
jonymi w wielkie rogi. Powstały nawet 
narodowe instytucje strzegące czystości 
ich rasy i zrzeszające hodowców. Pod ich 
patronatem właśnie rozgrywane są wy-
jątkowe turnieje walczących krów trwa-
jące od wczesnej wiosny do jesieni. Walki 
przodowniczek stad uświetniają także  
doroczne wyjścia bydła na hale, obcho-
dzone zawsze bardzo uroczyście. W Nen-
daz celebrowane będą hucznie na halach 
de Tortin 22 czerwca. 

➍
ZA STOŁEM
Poszukując ciekawych lokali 
gastronomicznych, pamiętajmy 
o restauracji w hotelu Le Mont-
-Rouge (www.mont-rouge.ch), 
którą zachwalają jednomyślnie 
szwajcarskie przewodniki kulinar-
ne. Znajdziemy ją w centrum  
kurortu. Z wyjątkowej kuchni 
słynie także Cabane Balavaux, 
schronisko górskie wznoszące 
się we wspaniałej scenerii  
przy górnej granicy modrzewio-
wych lasów (2042 m n.p.m.).  
Najkrótsze dojście  
– ok. 15 min z rejonu 
Lac Noir, od stacji 
kolejki Tracouet. 

PAMIĄTKA Z REGIONU
Najpopularniejszą pamiątką 
jest bez wątpienia Abrico-
tine, czyli niezwykle aro-
matyczny likier morelowy 
o subtelnym, słodkim sma-
ku. Idealny jako aperitif  
lub dodatek do deserów. 

http://www.mont-rouge.ch
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Jeden z najsłynniejszych szwajcarskich kurortów 
leży w zamknięciu głębokiej doliny, w otoczeniu 
niebosiężnych czterotysięczników, pośród 
których wznosi się Matterhorn. Dociera tam 
tylko kolej, bo Zermatt jest ośrodkiem car-free 
i samochodem do niego nie wjedziemy. 

WALLIS

Zermatt

 Matterhorn oglądany  
 znad Grindjisee
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➍ 
MÓJ PIERWSZY CZTEROTYSIĘCZNIK
To specjalny program umożliwiający wyjście z przewodnikiem 
na jeden z najłatwiejszych do pokonania alpejskich gigantów: 
Breithorn (4164 m n.p.m.) w grupie Monte Rosa, jedną z pierw-
szych gór, na jakie wychodzono turystycznie z Zermatt  
od przełomu XVIII i XIX w. Doskonały pierwszy krok dla każde-
go, kto marzy o podboju najwyższych szczytów Alp i innych 
gór na świecie. Podchodzi się z siodła pod Małym Matterhor-
nem na pokrytą wiecznym śniegiem i lodem szczytową kopu-
łę Breithornu. To nie lada przeżycie również dlatego, że trzeba 
zmierzyć się z wysokością. Trud wynagradzają widoki. 

➊
MATTERHORN Z BLISKA I Z DALEKA

Słynna góra zdaje się zwieszać swój zakrzywiony nos  
tuż nad dachami starych drewnianych domów wyznacza-
jących główną ulicę kurortu. Jest najłatwiej rozpoznawal-
nym (i dominującym) elementem we wszystkich niemal 
panoramach roztaczających się z okolicznych szlaków, 
z restauracji w górskich przysiółkach, z Gornergrat,  
gdzie prowadzą tory kolejowe, oraz z Małego Matterhornu, 
na który wwozi turystów kolejka linowa. Taras na usypa-
nym ze skalistych bloków czubie Małego Matterhornu jest 
najwyżej położonym w Europie punktem widokowym,  
do którego można dostać się kolejką. W panoramie wyróż-
nia się Mont Blanc oraz szczyty z grupy Monte Rosa.  
Sam Matterhorn przypomina z tej perspektywy piramidę 
o urwistych ścianach. Przy barierze tarasu stoi drewnia- 
ny krzyż. Na tabliczce zainstalowanej w latach 80.  
XX w. widnieje tekst: „Człowiek nade wszystko”  
(po niemiecku, francusku, włosku i angielsku). 

ZERMATT // AKTYWNIE

Matterhorn działa jak 
magnes na gości z całego 
świata, sprawiając, że sezon 
turystyczny trwa w Zermatt 
właściwie przez cały rok. 

➋
Z WIDOKAMI I SMAKIEM
Ścieżki prowadzące z Zermatt w góry  
liczą łącznie 400 km długości. Niełatwo 
więc dokonać wyboru. Godne polecenia  
są jednak: 5-Seenweg (prowadzi koło pię-
ciu górskich stawów: Stellisee, Grindjisee, 
Grünsee, Moosjiesee, Leisee; powrót kolej-
ką z Sunnegga) oraz Gourmetweg A, przy 
której są restauracje serwujące regionalne 
potrawy (prowadzi do przysiółka Findeln 
słynącego z najwyżej położonych w Szwaj-
carii pól uprawnych). Na przejście każdego 
ze szlaków wystarczą 1,5–2 godz. Miło-
śników przyrody zachwycą z kolei tereny, 
przez które wiedzie Edelweissweg (ścieżka 
szarotek). To wycieczka na cały dzień. 

➌
WOKÓŁ KOLOSÓW
Zermatt, zamiast głównym celem, może 
być też przystankiem podczas dłuższych 
trekkingów. Kurort pod Matterhornem 
znajduje się na trasach Tour Monte Rosa 
(www.tour-monte-rosa.ch) i Tour du Cervin 
(www.tourducervin.ch). Wyprawy trwają 
– odpowiednio – osiem i dziewięć dni. Noc-
legi dobrane są tak, aby trudom dziennego 
etapu podołał turysta o przeciętnej kondy-
cji i sile. Śpi się i stołuje w schroniskach, 
pensjonatach albo w zabytkowych cha-
tach. Na trekking można wybrać się sa-
memu, ale przy mniejszym doświadczeniu 
ciekawiej i bezpieczniej będzie pokonywać 
poszczególne etapy pod opieką przewodni-
ków. To szczególnie ważne na kluczowych 
odcinkach obu tras. Na pierwszej przecho-
dzi się przez Theodulpass (3301 m n.p.m.), 
a na drugiej przecina się lodowcowe pola 
i osiąga nieznacznie tylko niższy punkt 
(3112 m n.p.m.). 

Malownicza osada Findeln leży 
na wysokości ponad 2000 m n.p.m. 

Hotel Kulm na Gornergrat



11

WALLIS

➌
FESTIWALOWY KALEJDOSKOP
Listę bogatych atrakcji w kurorcie uzu- 
pełniają rozmaite festiwale. Zogniskowa- 
ny na muzyce pop Zermatt Unplugged 
(www.zermatt-unplugged.ch) miał miej-
sce u progu wiosny, 8–12 kwietnia, na sce-
nie rozstawionej przy stacji kolejki linowej  
Sunnegga Express. Skoncentrowany  
na muzyce klasycznej Zermatt Festival 
(www.zermattfestival.com) odbędzie  
się w jesiennej szacie, 5–21 września.  
1 sierpnia z kolei, podczas szwajcarskiego 
święta narodowego, niebo nad kurortem 
rozświetlą tysiące sztucznych ogni.  
Poza tym środek lata przeminie pod zna-
kiem muzyki ludowej i tańca. 8–10 sierpnia 
to czas 46 Swiss Folklor Festival, w któ-
rym uczestniczą zespoły z całego kraju  
(ok. 1200 tancerzy, pieśniarzy, jodlerów 
i muzykantów). Równolegle Grand Hotel 
Zermatterhof będzie gościł wielką galę kuli-
narną Swiss Food Festival. Pełny kalendarz 
imprez na stronie www.zermatt.ch. 

➊
MULTIMEDIALNIE  
TROPEM WHYMPERA
Wszelkie mity i legendy biją na głowę praw-
dziwe, dramatyczne dzieje zdobycia Matter-
hornu. Latem 1865 r. dokonał tego brytyjski 
wspinacz Edward Whymper. Była to już ósma 
próba, tym bardziej emocjonująca, że od stro-
ny włoskiej podążała konkurencyjna wyprawa 
Jeana-Antoine’a Carrela. Whymper wyprzedził 
drugi zespół o trzy dni, ale trudno było o ra-
dość, gdyż w zejściu zginęło jego czterech 
towarzyszy. Do Zermatt wrócił tylko on  
i miejscowi przewodnicy, Taugwalderowie  
(ojciec i syn). To tylko niewielki wycinek z hi-
storii alpinizmu w Zermatt. Znacznie więcej 
(nie tylko o historii, lecz także o przyrodzie 
i budowie geologicznej słynnej góry) moż-
na dowiedzieć się w Matterhorn Museum 
Zermatlantis – efektownie zaaranżowanym 
podziemnym muzeum mieszczącym się 
w centrum kurortu. Archiwalia i eksponaty 
uzupełnione są pokazami, w których używa 
się techniki laserowej. 

ZERMATT // KULTURALNIE

Matterhorn jest ikoną Zermatt,  
kantonu Wallis i całej Szwajcarii.  
Stanowi sportowe wyzwanie oraz... 
inspiruje liczne zjawiska kulturalne. 

➋
DZIECI ZA WOLLIM
Świat gór wokół Zermatt stał się kanwą 
przygód owieczki o imieniu Wolli. Zagubio-
na w górskich ostępach znajduje drogę do 
domu i do swojego pasterza Heiniego. Opo-
wiadając o górach najmłodszym, Dan Daniell 
– komik, piosenkarz, szef kuchni i właściciel 
restauracji Chez Heini, oraz Martina Friedli 
– ilustratorka książeczki „Wolli on the Matter-
horn”, wykreowali maskotkę kurortu. Teraz 
owieczka patronuje latem programowi Wolli 
Sommerspass, w ramach którego przygoto-
wano dla dzieci różne formy aktywności  
na wolnym powietrzu i pod dachem. 

➍
KREATYWNE SMAKI
Pasterska kultura regionu została już dawno 
przykryta tak wieloma kosmopolitycznymi war-
stwami, że najłatwiej tu o kreatywną kuchnię. 
Niejedną restaurację w kurorcie obsypał z tego 
powodu punktami przewodnik kulinarny Gault 
Millau, a lista polecanych powszechnie lokali jest 
bardzo długa. Adresy i linki na stronie kurortu: 
www.zermatt.ch. 

PAMIĄTKA  
Z  ZERMATT
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Aletsch Arena jest rozległym obszarem 
aktywnego wypoczynku. Obejmuje malownicze 
hale w masywie Eggishornu – jedynej góry, 
z której wierzchołka można objąć wzrokiem 
cały lodowiec Aletsch, a także podziwiać 
grzebień piętrzących się za doliną Rodanu 
czterotysięczników. 

WALLIS

Aletsch Arena

 Lodowiec Aletsch
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➍ 
WIZYTA W LODOWCOWYM 
ŚWIECIE
Sposobem na doświadczenie 
lodowca Aletsch wieloma zmy-
słami, a do tego jeszcze multime-
dialnie, jest wizyta w pawilonie 
wystawowym na Bettmerhornie  
(2872 m n.p.m.). Eiswelt Bettmer-
horn to wyjątkowy kompleks,  
na który składają się: wystawa  
prezentująca zarówno ten fe- 
nomen natury, jak i dzieje jego  
poznania; sala, w której raz  
na godzinę odbywa się multime-
dialny pokaz dotyczący lodowca; 
taras z widokiem na lodowiec; 
pawilon z multimedialną panora-
mą (można się wszystkiego do-
wiedzieć, siedząc w wygodnych 
fotelach) oraz gondola dla dzieci, 
które mogłyby się przecież znu-
dzić pokazami bez odrobiny  
zabawy. Ekspozycja czynna  
jest od czerwca do października. 
Wstęp wolny. 

➊
NA SZCZYT EGGISHORNU
Hitem regionu, co zrozumiałe,  
jest lodowiec Aletsch. Dlatego  
też punkt widokowy, z którego 
można obejrzeć go w całości,  
jest najczęściej wybieranym ce-
lem wycieczek. Najłatwiej dostać 
się na niego, korzystając z kolejek 
startujących z Fiesch. Spacer do 
celu od górnej stacji zajmuje nie 
więcej niż godzinę. Pośród dłuż-
szych szlaków są zarówno łatwe 
ścieżki, jak i ubezpieczone via 
ferraty, po których można chodzić 
jedynie z odpowiednim wyposaże-
niem. A przy braku doświadczenia  
– najlepiej w towarzystwie miej-
scowego przewodnika. Wytchnie-
nie po trudach wycieczki znajdzie-
my w schronisku Horli-Hitta przy-
tulonym do głazowiska nieopodal 
wierzchołka. Rozpościerają się 
stąd wspaniałe widoki. I można 
skosztować smakowitych trady-
cyjnych potraw. 

ALETSCH ARENA // AKTYWNIE

Aletsch Arena opleciona jest siecią szlaków różnej trudności  
i długości. Gospodarze opisują szczegółowo 61 wycieczek.  
Można też tworzyć własne marszruty, bo docieranie  
do większości miejsc ułatwiają gondole i wyciągi krzesełkowe. 

➋
PONAD LODOWCEM
Na zachodnim skraju Aletsch 
Areny szeroka dolina, którą 
spływa lodowiec, zamienia się 
w wąską gardziel zasłanego 
głazami żlebu. Przez to miejsce 
wiedzie szlak łączący Belalp 
z Riederalp (www.wanderweg-
-riederalp-belalp.ch). Jego 
kluczową atrakcją jest prze-
wieszony ponad ową gardzielą 
most linowy – Hängebrücke. 
Ma 123,8 m długości i niespeł-
na metr szerokości. Zionie pod 
nim przepaść głęboka na 50 
m. A na jej dnie – niosąc pokru-
szone cielskiem lodowca skalne 
okruchy – pienią się i huczą wy-
pływające spod jęzora wody. 

➌ 
WZDŁUŻ LUB W POPRZEK 
LODOWCA ALETSCH
Lodowiec Aletsch prezentuje  
się imponująco. Godna polecenia  
wycieczka to przejście niemal  
całego jęzora. Od samej góry,  
czyli od wiecznie zaśnieżonych  
pól Aletschfirn, ścielących się po-
wyżej 3 tys. m, pod Jungfraujoch.  
Na taką wyprawę potrzeba dwóch 
dni, a nocuje się w Konkordiahütte 
(www.konkordiahuette.ch), schro-
nisku przytulonym do urwistej 
skalnej półki. Lodowiec opuszcza 
się na wysokości Märjelensee, aby 
przetrawić wrażenia w przytulnym 
schronisku Gletscherstube. Bez po-
równania łatwiejsze są jednodnio-
we tury. W każdy wtorek i piątek  
od początku czerwca do połowy 
października organizuje je Berg-
steigerzentrum Aletsch z Fiesch 
(www.bergsteigerzentrum.ch). 
Koszt: 90 franków od osoby plus 
opłaty za wyciągi i posiłki. 

➎ 
NOC W GÓRACH
Nad Märjelensee co roku ma miej-
sce nocny festyn Gratzugnacht, 
którego program wypełniają opo-
wieści, legendy i muzyka. Nie braku-
je też przysmaków i niespodzianek. 
W tym roku odbędzie się z 9 na  
10 sierpnia. Początek imprezy w so-
botę o godzinie 18.30. Powrót do 
Fiesch o 3 rano dnia następnego. 
Ponieważ trzeba wyjechać i wrócić 
kolejką, miejsca lepiej zawczasu  
zarezerwować (Eggishorn Touri-
smus, tel.: +41 27 970 60 70,  
e-mail: info@fiesch.ch). Koszt (wraz 
z biletami na kolejkę): 49 franków. 

http://www.wanderweg-riederalp-belalp.ch
http://www.wanderweg-riederalp-belalp.ch
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➍
Z DZIEĆMI ŚCIEŻKĄ KRASNALI
Z myślą o najmłodszych gospodarze Aletsch Areny przygo-
towali Gogwärgiweg – ścieżkę baśni i legend z licznymi pla-
cami zabaw, której przystanki wyznacza 10 wyrzeźbionych 
w drewnie krasnali, bohaterów dawnych bajek i podań.  
Przeznaczony dla najmłodszych odcinek z Lax do Fieschertal 
liczy 5,3 km długości. Nieco dłuższy i odpowiedni bardziej  
do spacerowania niż zabawy, a więc raczej dla starszych 
dzieci, jest odcinek Fiescheralp–Fiesch. 

➊
GRA W STYLU RETRO

Na górskich łąkach nad Bettmer- 
alp można być świadkiem oryginal-
nych rozgrywek. Zawodnicy jednej 
drużyny posyłają z jak największą 
siłą kostkę z bydlęcego kręgosłupa 
w kierunku drużyny przeciwnej.  
Ruchem i postawą przypominają  
do złudzenia golfistów, tyle że 
w rękach mają zwykły pasterski kij. 
Ich przeciwnicy posługują się przy-
rządami przypominającymi łopaty, 
jakimi wsuwano ciasto do pieca.  
To przypomnienie archaicznej  
wersji popularnej w Szwajcarii  
gry Hornussen. Tegoroczna edy- 
cja odbędzie się 21 września  
(początek o godz. 10). 

W miejscowościach Aletsch Areny kultywuje się dawne obyczaje. 
Dynamicznie rozwijające się nowoczesne kurorty jawią się chętnie 
gościom w kostiumie utkanym z tradycji i legend. 

➌
PROPOZYCJE 
DLA SMAKOSZY
Do kultury pasterskiej odwołują 
się też liczne imprezy kulinarne. 
Największy rozgłos zyskał sobie 
Walliser Choscht. Gospodarze 
Aletsch Areny reklamują imprezę 
hasłem „Smakołyki z Wallis na bab-
ciną modłę”. W tym roku 7 czerw-
ca restauracje z rejonu Riederalp, 
Bettmeralp, Fiesch i Fiescheralp 
będą serwować potrawy oparte 
na tradycyjnych recepturach. Da-
nia uznane za najlepsze zostaną 
nagrodzone Złotą Łyżką. Będzie 
można ich skosztować wieczorem 
podczas uroczystej gali w restau-
racji na Bettmerhornie. 

PAMIĄTKA Z REGIONU
Niegdyś ciasteczka Gommer 
Chräpflini piekło się w czasie Wiel-
kiego Postu. Dziś w ich przygoto-
waniu specjalizuje się Café Bäc-
kerei Imwinkelried. Wśród skład-
ników są m.in.: tarty chleb żytni, 
czerwone wino, dżem wiśniowy, 
rodzynki, orzechy i sok z cytryny. 

➋
RIEDERALP KULTURFESTIVAL
Pasterstwo jest jednym z najważ-
niejszych tradycyjnych zajęć górali 
z kantonu Wallis. Nic więc dziwne-
go, że w letnim kalendarzu imprez 
nie brakuje festiwali i festynów od- 
wołujących się do pasterskich tra-
dycji, na czele z Riederalp Kulturfe-
stival (www.riederalp-kultur.ch).  
Od 31 lipca do 3 sierpnia w miej-
scowościach Aletsch Areny odbę-
dą się parady w ludowych stro-
jach. Będą im towarzyszyć dźwięki 
oryginalnych instrumentów, jakimi 
są dzwonki. Owszem, wzorowane 
na krowich, ale z reguły zdecydo-
wanie większe od tych zawiesza-
nych na szyi zwierzętom. 

ALETSCH ARENA // KULTURALNIE

http://www.riederalp-kultur.ch
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Przyjemności 
z aktywności

W oczywisty sposób kanton czterotysięczników jest  
rajem dla turystów górskich, wspinaczy i rowerzystów.  
Na tym jednak możliwości aktywnego spędzania czasu  
się nie kończą. Można tu przecież także łowić ryby,  
szybować na paralotni czy grać w golfa. 
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➌
POLOWANIE  
W GÓRSKICH OSTĘPACH
Polowanie w alpejskiej scenerii przywo-
dzi na myśl portrety wielkich tego świa-
ta w charakterystycznych skórzanych 
spodniach i kapelusiku z kitką z ogona  
cietrzewia, poszukujących w dzikich  
ostępach efektownych trofeów.  
Choćby uosobienia wysokogórskiej  
fauny – kozic. Podobnie jednak jak  
w przypadku wędkowania, zanim  
oddamy się łowieckiej pasji, zapoznajmy 
się z zasadami, kalendarzem polowań  
i cenami pozwoleń: www.vs.ch/scpf. 

➊ 
GRA DŻENTELMENÓW

Golf przybył do Szwajcarii na przeło-
mie XVIII i XIX w. wraz z Brytyjczykami, 
którzy jako pierwsi wdzierali się na 
tutejsze szczyty, a przy tym nie potra-
fili obyć się bez rozrywek z rodzimej 
wyspy. Dziś niejeden turniej rozgrywa-
ny pod czterotysięcznikami cieszy się 
międzynarodową renomą. Bodaj naj-
słynniejszy, Omega European Masters 
(www.omegaeuropeanmasters.com), 
odbywa się w miejscowości Crans-
-Montana, regularnie od 1923 r. Z pól 
golfowych na wysokogórskich łąkach 
roztacza się wspaniały widok, a korzy-
stający ze stref treningowych golfiści 
wydają się celować piłeczkami w naj-
słynniejsze szczyty, z Matterhornem 
i Mont Blanc na czele. Tegoroczna edy-
cja turnieju odbędzie się 4–7 września. 

PRZYJEMNOŚCI Z AKTYWNOŚCI

➋
LEKARSTWO NA NERWY
Czy jest bardziej uspokajająca dyscyplina 
sportu i rekreacji niż wędkarstwo? Trzeba 
przecież poznać obyczaje ryb i skupić się  
na zadaniu, nie ingerując w rytm natury. 
Potoki i jeziora w kantonie Wallis są istnym 
rajem dla miłośników połowów, zwłaszcza 
na sztuczną muchę. Wystarczy wskazać ma-
lowniczo usytuowane wśród gór Daubensee 
czy Lämmerensee w rejonie Leukerbad oraz 
Lac Noir w Val d’Anniviers. Jest tylko jedno 
„ale” – precyzyjnie określone i przestrzegane 
dogmatycznie reguły oraz kalendarze poło-
wów. Na szczęście nietrudno je odnaleźć,  
bo są podane (po francusku i niemiecku)  
na oficjalnej stronie kantonalnej administra- 
cji: www.vs.ch/scpf. 

➍
BUJANIE W POWIETRZU
Fiesch, Verbier, Monthey, lodowiec Les Diable-
rets czy Sierre – oto miejsca wymieniane  
jednym tchem przez miłośników paralotniar-
stwa. Po wzbiciu się w przestworza można po-
dziwiać alpejskie kolosy z perspektywy ptaków. 
Organizacją sportów powietrznych, szkoleniami 
i wydawaniem licencji zarządza SHV z siedzibą 
w Zurychu (www.shv-fsvl.ch). Informacje o po-
godzie, prądach powietrznych, dogodnych punk-
tach startu i zagrożeniach dla pilotów dostępne 
są na stronie www.flyland.ch. W każdym nie- 
mal kurorcie można się też zapisać na kurs 
paralotniarski albo na ekscytującą powietrzną 
podróż z instruktorem (w tandemie). 

➎
HULANIE PO GÓRACH
W tej propozycji nie wzbijamy się w przestwo-
rza, tylko zostajemy na ziemi, ale zastrzyk adre-
naliny i tak jest murowany. Odkąd pojawiły się 
specjalnie dostosowane do górskich warunków 
modele hulajnóg (dirt scooter, kickbike), w Wallis 
mnożą się punkty, w których można je wypo-
życzyć. W gruncie rzeczy z hulajnogi pozostało 
w tych pojazdach tylko to, że nadal nie mają pe-
dałów. Kickbike ma przy tym znacznie większe 
przednie koło, a jego kierownica jest zbliżona  
do rowerowej i zaopatrzona w manetki hamul-
ców. Jeszcze masywniej prezentują się dirt-
scootery z dwoma potężnymi kołami, szeroką 
podstawą na dwie stopy i wzmocnioną ramą. 
W ofertach wielu usytuowanych w górach re-
stauracji zjazd nimi zastępuje zimową sannę, 
łącząc się z letnią ofertą kulinarną. 

http://www.vs.ch/scpf
https://www.youtube.com/watch?v=iKELr-apoF0
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→ PODRÓŻ
 Loty do Szwajcarii w korzystnych cenach oferuje 

przede wszystkim Swiss – do Genewy lub Zurychu, 
skąd pociągiem, a potem autobusami, dotrzemy bez 
trudu do każdego zakątka kantonu. Decydując się 
na podróż samochodem, musimy pokonać z Polski 
dystans minimum 2 tys. km w jedną stronę, w tym 
część po wspaniale przygotowanych, ale jednak krę-
tych górskich drogach. Na granicy obowiązkowy jest 
zakup winiety drogowej w cenie 40 franków. 

→ FORMALNOŚCI GRANICZNE
 Szwajcaria podpisała układ z Schengen, więc do prze-

kroczenia granicy wystarczy dowód osobisty. 

→ PIENIĄDZE
 Oficjalną walutą jest frank szwajcarski, ale wszędzie 

przyjmowane są także płatności w euro (reszta wy-
dawana jest we frankach, chyba że zażyczymy sobie 
inaczej). Najwygodniej jednak płacić kartą. 

→ NOCLEGI
 Szwajcaria ma opinię kraju drogiego. Wachlarz moż-

liwości jest jednak tak szeroki, że zakwaterowanie 
można znaleźć już od 30–35 franków od osoby.  
Warto przy tym szukać noclegu nie w najbardziej zna-
nych miejscowościach, ale w ich okolicy. Dobrze też 
rozejrzeć się wśród ofert specjalnych, publikowanych 
na stronie www.mojaszwajcaria.pl. 

→ TRANSPORT
 Po Szwajcarii najlepiej poruszać się, korzystając 

z transportu publicznego. Walorami są komfortowe 
warunki podróży, perfekcyjna organizacja, idealnie  
skomunikowane połączenia oraz – co najważniejsze  
– możliwość posługiwania się zryczałtowanymi bileta-
mi Swiss Travel System (www.swisstravelsystem.pl). 
Obejmują one różne opcje i są ważne we wszystkich 
środkach transportu publicznego. Dopłaty obejmują je-
dynie dodatkowe, zazwyczaj luksusowe świadczenia, 
np. catering w pociągach panoramicznych. 

→ INFORMACJA TURYSTYCZNA
 Specjalne punkty są w każdej miejscowości. Informa-

cje o atrakcjach oraz przydatne adresy publikowane 
są na bieżąco na stronie www.mojaszwajcaria.pl. 
Rozmaite informacje potrzebne gościom znajdują się 
też na stronach poszczególnych ośrodków. Ich adresy 
w sieci składają się zazwyczaj z nazwy miejscowości 
z rozszerzeniem „ch”. 

WALLIS (VALAIS)
Jeden z 26 kantonów Konfederacji 
Szwajcarskiej. Dzieli się na część  
niemieckojęzyczną na wschodzie  
i francuskojęzyczną na zachodzie. 
Powierzchnia: 5224 km2

Ludność: 290 tys. mieszkańców
Waluta: frank szwajcarski (CHF);  
1 CHF to ok. 3,4 zł

Lodowiec Aletsch

Grächen

ODKRYJ SZWAJCARIĘ

→  W internecie
www.vs.ch
www.wallis.ch
www.mojaszwajcaria.pl
myswitzerland.com/facebook
myswitzerland.com/newsletter

Na iPhonie i iPadzie
Z bezpłatnymi aplikacjami Switzerland Tourism  
odkrywanie najpiękniejszych zakątków Szwajcarii 
będzie wielką przygodą. Dzięki nim będziesz miał 
zawsze pod ręką przydatne informacje, cenne porady 
i ciekawe inspiracje dotyczące pobytu w Szwajcarii. 
myswitzerland.com/mobile
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PRAKTYCZNIE RZECZ BIORĄC

http://www.swisstravelsystem.pl
http://www.vs.ch
http://www.mojaszwajcaria.pl
https://www.facebook.com/MySwitzerland
http://myswitzerland.com/newsletter
http://myswitzerland.com/mobile
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