המדריך המלא לטיול בשוויץ – מסע אל תוך גלויה
טיול בשוויץ | מדריך אטרקציות ,מסלולים ,טיסות ולינה

שוויץ הינה מדינה אירופאית שגובלת באיטליה בדרום ,ליכטנשטיין ואוסטריה במזרח ,צרפת במערב וגרמניה בצפון .שטח המדינה
כ 41,000-קמ"ר ומחצית משטחה מתנשא לגובה של יותר מ 1,000-מטרים כאשר  60%משטחה הוא הרי האלפים עם פסגות של 4,000
מטרים.
לצד ההרים הגבוהים ,נמצא בשוויץ גם נהרות ואגמים כשהגדולים בהם הם :אגם ג'נבה ואגם קונסטאנץ .כמו כן ,נמצא בשוויץ
קרחונים ,עיירות קסומות ,צמחייה שופעת וערים מרכזיות.
> ניווט מהיר במדריך <
מה עושים בטיול בשוויץ? | מה אוכלים? | טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד | האטרקציות הפופולאריות ואזורי הטיול בשוויץ | הצעה
למסלול טיול  7ימים | דברים שלא ידעת על שוויץ | כל מה שצריך לטיול )לינה ,טיסה ,רכב ועוד…(
עיר הבירה :ברן
ערים נוספות פופולאריות לתיירים :ציריך ,לוצרן ,באזל ,ז'נבה
אוכלוסיה :מספר התושבים בשוויץ עומד על כ 8.4-מיליון איש )תחילת (2018
השפות המדוברות בשוויץ :גרמנית ,צרפתית ,איטלקית ומעטים שמדברים רומאנש .רוב האוכלוסייה דוברת גרמנית.
דת :מרבית נוצרים ) ,(70%המיעוט הגדול ביותר הוא מוסלמים ) 22% ,(5%מגדירים עצמם חסרי דת ובשוויץ חיים כ 20,000 -יהודים
בציריך ,ז'נבה ובאזל.
מטבע :פרנק שוויצרי )(CHF
ענפי הכלכלה המרכזיים הם :תרופות ,בנקאות ,ביטוח ,שעונים ,תיירות ,שוקולד וגבינות.
רמת החיים :גבוהה מאוד )התוצר הלאומי גבוה ב 50%-יותר מישראל( .ולמרות שהיא אחת המדינות היקרות ביותר בעולם,
התושבים נהנים מתמורה יפה עבור כספם מבחינת טיפולים רפואיים ,גישה למידע ,תזונה ותחומים נוספים.
קידומת טלפון41 :
סיומת אינטרנטCH :

מזג אוויר
כתוצאה מההבדלים המשמעותיים בין גבהי הערים והכפרים ישנם פערים גדולים בטמפרטורה ובאקלים של האזורים השונים.
כאשר מטיילים בשוויץ יש להתחשב בהבדלים הקיצוניים בטמפרטורות ולהתלבש בהתאם .בהרי האלפים יורד שלג כל חורף וקר
במיוחד ,בעוד שבדרומה של שוויץ הטמפרטורה גבוה יותר.
BERN WEATHER

מתי כדאי לבקר ולטייל בשוויץ?
אם מטרת הטיול היא להתארח באתרי סקי הרי שתקופת הביקור המתאימה היא בין החודשים נובמבר עד מרץ ,בחודשים אלו
אתרי הסקי ועיירות הנופש פתוחים.
העונות המתאימות ביותר לטיולים רגליים הן האביב והקיץ – ממאי עד ספטמבר ,בחודשים אלו הטבע מתמלא חיים ,האוויר קריר
והמים בנחלים והנהרות זורמים בכמות רבה .זוהי עונה מצוינת לטיולים בטבע וכמות המבקרים אינה בשיאה.
מבחינת רמת התיירות – הקיץ מהווה את עונת השיא כך שאם מעוניינים לטייל בעונה זו יש להתחשב בכך שהאתרים שאומנם
פתוחים ,עמוסים במבקרים ושהמחירים גבוהים יותר מאשר בשאר העונות.

מה עושים בטיול בשוויץ?
שוויץ מתאימה מאוד לחובבי הטבע משום שכפי שציינו – היא שופעת בנופים מגוונים – בהרים ,קרחונים ,נהרות ,אגמים ,עמקים,
קניונים בטבע ופארקים .כמובן שהאטרקציות מתאימות לחובבי הסקי והאקסטרים שכן נוסף על אתרי הסקי ניתן לבלות במגוון
פעילויות מרגשות כמו :טיפוס על קרחונים ,בילוי במגלשות הרים ,סנפלינג וראפטינג.
הטיולים מתאימים מאוד גם לזוגות שיכולים ליהנות מכל האטרקציות ולספוג את יופייה של המדינה .כמו כן ,מתאימים הטיולים
למשפחות שיכולות ליהנות מנסיעה ברכבלים מהם ניתן לצפות על הנופים ,מאטרקציות רבות לילדים ,מטבע מדהים ,תשתיות
נוחות ,שייט רגוע באגמים ,נסיעות באופניים ,יציאה לטיולים רגליים בטבע ,גלישה באבובים על קרחונים וביקור בפארק חבלים ,גני
חיות ,מוזיאונים ,פסטיבלים וקרנבלים ,תערוכות ,חופי אגמים ,מעיינות חמים ,קניונים טבעיים ,מרכזי קניות וכמובן – מסעדות ובתי
קפה!

מה אוכלים?
שוויץ ידועה בפונדו השוקולד והגבינה שלה אך היא מושפעת גם מהמטבח האיטלקי ,הצרפתי והגרמני .בין מאכליה הפופולאריים
ניתן לכלול את:
פונדו Fondue -בסיר מיוחד המוגש על פתילייה ממיסים גבינות כמו גרוייה או אמנטל ,בתוספת יין לבן ,שום וקירש,
בתערובת הנפלאה טובלים קוביות לחם או בשר שנעוצות על מזלגות מיוחדים דקים וארוכים )מי שקוביית הלחם או הבשר
שלו נשארה בבלילה…..מזמין את כל השולחן לכוס יין(

קאזופה  – Kasuppeמרק גבינות
רושטי  – Röstiלביבת תפוחי האדמה מגורדים ,מטוגנת וענקית שמגיעה עם גבינות או בשרים
ליקר "קירש" Kirsch
צוגר קירשטורטה  – Zuger kirschtorteמאפה דובדבנים שמגיע מציריך
הגבינות של שוויץ נקראות על שם הכפר בהן מגבנים אותן :גרוייה  Gruyere ,אפנצלר  ,Appenzellerאמנטל

 Emmentalועוד.
מסעדות זולות בשוויץ מציעות ארוחות במחירים שנעים בין  15-25פרנק שוויצרי  ,CHFכאשר כוס קפוצ'ינו עולה כ 4-פרנק שוויצרי
 .CHFיש לזכור שהמקומות הפופולריים יקרים הרבה יותר .ארוחה של שלוש מנות יכולה להגיע לסכום של  50פרנק שוויצרי CHF
ומעלה לאדם.
מומלץ להגיע לשוויץ לתקופה שבוע לפחות כדי לספוג את השפע שהיא מציעה למבקרים ,וגם אז יהיה זה ביקור על קצה המזלג.

כל מה שצריך לטיול שלכם לשווייץ
טיסה ,תחבורה ,לינה ועוד
טיסה
המלצתנו היא להעדיף רק טיסות ישירות .משך הטיסה כ 4.5-שעות .יש טיסות לציריך ,באזל וז'נבה.
חברות התעופה שטסות ליעדים אלה :אל-על וסוויס שטסות לציריך ולז'נבה .לבאזל טסה איזיג'ט.
חפשו גם טיסת לואו-קוסט לבאזל )שם אפשר לשכור גם בצד הצרפתי רכב ,ולרוב זה זול יותר מאשר בצד השוויצרי(.
< לרשימת אתרים וסוכנים להזמנת טיסות טובות לחצו כאן…

השכרת רכב ונהיגה
מקובל להשכיר רכב בשוויץ על מנת להתנייד .אם בוחרים להגיע ברכב שכור )בדר"כ מצרפת ,איטליה או גרמניה( ,ניתן לנסוע
בכבישים האיכותיים שמקשרים בין שוויץ ושכנותיה ,אך יש לדעת שקיימים גם כבישי אגרה שמחייבים מדבקה )אדומה( שנקראת:
 .Vignettesאת המדבקה יש להדביק על גבי השמשה הקדמית והיא נרכשת תמורת  40פרנק שווצרי ,במעברי הגבול .אם מגיעים
בקראוון ,יש צורך במדבקה נוספת .הקנס על היעדר מדבקה מאוד גבוה .מחיר הדלק בשוויץ דומה למחירו בישראל אולם במקומות
מרוחקים יכול להיות יקר בכ.10%-
במידה ששוכרים רכב חשוב לדעת שחברות בינלאומיות דורשות מחירים גבוהים יותר מהמחירים של החברות המקומיות.
מחיר השכרת רכב ליום עומד על  90פרנק שוויצרי  CHFאך הדלק זול ביחס למדינות הסמוכות .אם הטיול חל בחורף ,יש להצטייד
בשרשראות עבור נסיעה בשלג ולהקפיד לנהוג בזהירות ולשמור על כל כללי התנועה של המקום .במידה והטיול מתקיים בעיר גדולה
לא כדאי לשכור רכב ,התחבורה הציבורית מספיק יעילה ונוחה.
ברוב הערים והעיירות תוכלו להחנות הרכב במקום אחד ולטייל במקום ברגל .יש להקפיד על חניה במקום מורשה ולשלם על החניה
כחוק.
כמו כן ,בכל כניסה לכפר או עיירה יש מיד הגבלת מהירות ולרוב מצלמת מהירות .הקנס יגיע לארץ לאחר שחברת ההשכרה תקבל
אותו ,ואתם תשלמו גם עבור הטיפול של חברת ההשכרה )לרוב ,יותר מגובה הקנס שיש לשלם לרשות המקומית השוויצרית(.
סעו בזהירות וכחוק -שוטרי שוויץ קשוחים ולא חייכנים .יש אפשרות לטייל בתחבורה ציבורית .על כך בהמשך.
< למבצעים והנחות יפות בהשכרת רכב לחצו כאן…

טיולי רכבות ותחבורה ציבורית
התחבורה האיכותית והמסועפת מקלה מאוד על ההתניידות בשוויץ וניתן לנוע באוטובוסים ,כלי שיט ורכבות.
כל אמצעי התחבורה הציבוריים מדייקים בזמנים ,נוחים ,נקיים ומגיעים בתדירות גבוהה .אם נמצאים בערים הרי שעדיף לנוע
באמצעות התחבורה הציבורית.
כרטיס הנסיעות הפופולארי ביותר בשוויץ נקרא  Swiss Half Fare Cardוהוא מאפשר לרוכשים לנסוע בחצי מחיר למשך חודש.
ההנחות ניתנות עבור נסיעות באוטובוסים ,רכבות ,פוניקולורים )רכבל שנמשכת באמצעות כבל( ורכבלים.
מחיר הכרטיס למבוגרים )גיל  16ומעלה( הוא ) CHF 120ילדים בגיל  6-16מקבלים את ההנחה כשהם נוסעים עם הורה שרכש את
הכרטיס(.

הצגת הכרטיס בבתי מלון ובאתרים מסוימים יכולה להעניק הנחות.
אחת מדרכי הטיול היותר פופולאריות בשווייץ והאטרקציות לילדים הוא טיול רכבות .מדובר בטיול שמאפשר זמן איכות משפחתי:
אין דאגות ,אין פקקים ,בעיות חנייה או ניווט ליעד הבא .הנסיעה נינוחה ,מפנקת וכל משפחה יכולה ליהנות מהטיול בקצב שלה
ובזמן שלה.
שווייץ מתהדרת באחת ממערכות הרכבות והתחבורה היעילות והטובות ביותר בעולם ויש בה  25אלף תחנות רכבת .הרכבות
מהירות ,תדירותם גבוהה ,הן דייקניות מאוד ומאפשרות להגיע כמעט לכל מקום ,דרך נופי פסגות הרים מושלגות ,אגמים ,גשרים
ומנהרות .ניתן לבחור נושא או מסלול שעובר דרך ציוני דרך במדינה:
רכבת  :Glacier Expressאחד ממסעות הרכבת המפורסמים בעולם ,המוביל מסן מוריץ לזרמאט .הנסיעה אורכת כשבע
וחצי שעות .הרכבת עוברת על פני  291גשרים ,דרך  91מנהרות ,חולפת על פני מעבר ההרים  Oberlap Passבגובה  2,033מ',
ומציעה דרך מיוחדת במינה לחוות נוף יפהפה :מדרונות מכוסים יערות ,כרי מרעה אלפיניים ,פלגי מים ועמקים ירוקים ,נופים
ספוגים בתרבות ומסורת בנות מאות שנים.
רכבת השוקולד  :Der Schokoladenzugבמסלול שעובר דרך ציריך ,אינטרלקן ,מונטרה ,אגם ז'נבה ,זרמאט ,סן מוריץ,
לוגאנו ולוצרן .בחודשים ספטמבר -אוקטובר בימים שני ,שלישי ,רביעי וחמישי נערך טיול ברכבת השוקולד שכולל הדרכות
וסיורים על ההסיטוריה ועל מסורת הכנת השוקולד השווייצרי ,כולל ביקור בעיירה גרוייר עם טעימות שוקולד ,ביקור במפעל
לייצור גבינה וטעימות מפונדו גבינה מסורתי .במהלך הנסיעה יוגשו קפה וקוראסון ,וכן מוצרי שוקולד של חברת נסטלה
השווייצרית.
רכבת  :Brűnig Expressהמסלול מאינטרלקן ללוצרן ,עובר מאינטרלקן ליונגפראו – פסגה המתנשאת לגובה של 4,158
מטרים .תחנת הרכבת הסמוכה ,יונגפראו  ,Jungfrauהיא תחנת הרכבת הגבוהה ביותר באירופה ,אשר גובהה  3,454מ'.
בסמוך לתחנת הרכבת נמצא מרכז מבקרים ,ובו מסעדות ,מערת הקרח ,תחנת מחקר ומרפסת תצפית עם נוף מרהיב .משם
ניתן לצאת לסיור רגלי המוביל לקרחון אלטש  – Aletsch Glacierהקרחון הארוך ביותר באלפים.

לינה
לינה בשוויץ יכולה להיות במלונות מערביים במחירים סבירים באזור שדה התעופה של ציריך .בשאר המדינה מלונות מסוג ודרגה זו
) 4-5כוכבים( יהיו מאד יקרים .מרבית מקומות הלינה שקיימים בשאר חלקי שוויץ ,הם צימרים וניתן למצוא אותם באזורים
התיירותיים .חשוב להבחין בין לינה בצימר בו מקבלים חדר ובין לינה בדירות נופש שלרוב יכללו מטבח שמכיל את כל הציוד
הנחוץ ,לכן הן מתאימות מאוד למשפחות.
בתי הארחה בשוויץ הם אופציה נוספת ,לרוב הם יהיו בתי מלון משפחתיים וקטנים .במידה שמעוניינים ללון בבתי מלון גדולים יותר
ניתן למצוא אותם בערים המרכזיות .גם בחירה בלינה באתרי קמפינג היא אופציה ,ניתן למצוא את אתרי הקמפינג באזורים
המרכזיים .אם מעוניינים לצאת לטיול כוכב ניתן למצוא מקומות לינה מגוונים כמו למשל :בעיר לוצרן ,בעיר לוגאנו ,בסביבת אגם

ג'נבה ובאלפים הברניים שנחשבים לאזור המרשים ביותר מאזורי האלפים ונמצאים ליד ברן וציריך .הם מפורסמים מאוד בשל רכס
ההרים הענק ושדות המרעה שמקיפים אותם.
לינה באכסניות ,בד אנד ברקפסט ומלונות של  3כוכבים לכל היותר שמציעים אינטרנט אלחוטי ולפעמים מגישים ארוחת בוקר יעלו
כ 85 -פרנק שוויצרי  CHFללילה בחדר זוגי.
אם מעוניינים לחסוך ניתן לצאת מהעיר ולמצוא חדרים באותה רמה במחיר של  60פרנק שוויצרי  CHFלזוגות .מלונות למשפחות
יכולים להפחית את המחיר.
בכל עיירה וכפר יש מגוון רחב של מלונות  2-3כוכבים וצימרים .המחירים תלויים בעונה ובמיקום.

מחירים
שוויץ יקרה ולכן גם בסופרמרקט וגם במסעדה ,לרוב ,המחיר יהיה בין  10%ל 50%-יותר יקר מהמקובל בישראל .מטייל ממוצע יכול
לבלות בשוויץ וליהנות מלינה במקומות טובים ,ארוחות והתניידות תמורת  120-150פרנק שוויצרי  CHFליום .המחיר כולל :לינה
במלונות של עד  3כוכבים או לינה באכסניות ,אוכל במסעדה מקומית פעם ביום ושימוש ברכב שכור )אם מדובר על  3מטיילים
ומעלה( או בתחבורה ציבורית.
ניתן להגיע לשוויץ גם במסגרת טיולים מאורגנים .ברוב המקרים המחירים של החברות יהיו גבוהים יותר מהמחירים של טיולים
עצמאיים.
כמובן שניתן להוציא בשוויץ סכומים גבוהים בהרבה מאלו המצוינים ,והמטיילים שיבחרו ללון רק במלונות של  4-5כוכבים ,יערכו
קניות רבות ,יסעדו בשפע מסעדות ,ינפשו באתרי סקי ולא יתפשרו על האיכות של השירותים ,יוכלו להוציא ביום בסביבות 320
פרנק שוויצרי  CHFומעלה לאדם.
אתרי התיירות והבילוי גם הם יקרים בכל השנה .למשל :עליה לפסגת הטיטליס עולה כ 90 -פרנק שוויצרי )לאדם( ,ביקור ל 4-שעות
בפארק המים אלפה-מארה יעלה  35-45פרנק שוויצרי.

האטרקציות הפופולאריות של שוויץ
מספר האטרקציות בשוויץ גדול ביותר אך בכל זאת החלטנו לרכז את האטרקציות הנבחרות .נחלק את האטרקציות לפי אזורים:
האזור הצפוני – דוברי גרמנית .כולל את ציריך ,ברן ,לוצרן ,אגם קונסטנץ ,הריין ועוד.
האזור סביב אגם ז'נבה – דוברי צרפתית .כולל את ז'נבה ,אגם ז'נבה והסביבה.
האזור האיטלקי – בואך אזור האגמים של איטליה ומילנו.

האזור הצפוני )הגרמני(
ציריך  Zürichוהסביבה
ציריך היא הבירה הכלכלית של שוויץ והעיר הגדולה במדינה .העיר העתיקה עם הסמטאות ,כנסיית  St. Peterעם מגדל
שעון הכנסיה הגדול בעולם ,כנסיית  Fraumünsterעם חלונות הויטרז' של שאגל ,מזרקת הענק באגם ציריך ,הטיילת לשפת
האגם הם מקצת הדברים שכיף לעשות בעיר .המדרחוב  Bahnhofstrasseבין האגם לתחנת הרכבת הוא חנות ראווה אחת
גדולה של מותגי יוקרה ומסעדות יוקרה .שם ממוקמים ענקיות הבנקאות ,הביטוח והפיננסים העולמיות.
פארק המים אלפה-מארה  : Alpamareפארק מים ענק הממוקם בגדה הדרומית של אגם ציריך ,כ 30 -דקות נסיעה
מציריך ,ונחשב לפארק המים המקורה הגדול באירופה המציע אטרקציות לכל המשפחה :ארבע בריכות :גלים ,תרמו־מינרלים
בחום של  32מעלות ,בריכת מי מלח ובריכת מערבולות ,לצד  11מגלשות מים שבהן מגלשת מי קרח ,מגלשת אקסטרים,
מגלשת אבובים ,וסירות מתנגשות .גם המבוגרים ימצאו כאן תעסוקה :במקום מרכז ספא גדול ,עם מספר אמבטיות ג'קוזי,
סאונות ,בריכות עם מים עשירים ביוד ,בעלי סגולות רפואיות ,ומגוון טיפולי בריאות ויופי ,ומסעדות.
אגם קונסטנץ או בודנזה  :Bodenseeהאגם ממוקם במפגש של שלוש מדינות :גרמניה )דרום היער השחור( ,שוויץ

ואוסטריה ,והוא יעד אידיאלי למשפחות .במקום שפע אטרקציות ופעילויות המתאימות לילדים בכל הגילאים כולל פעוטות.
באזור האגם אפשרויות נופש פעיל לכל המשפחה :שבילי טיול בין יערות ואגמים ,טיולי אופניים ,רכיבה על סוסים ,שייט
באגמים ,מיני גולף ,מגלשות אלפיניות ,טיסה בכדור פורח ועוד .בשל מיקומו הנוח של האגם ,במרחק של כשעתיים נסיעה
ניתן להגיע לפארק אירופה המפורסם שביער השחור ,למינכן ,ציריך או לממלכת ליכטנשטיין.
באזל Basel
העיר השלישית בגודלה בשוויץ .מדובר על עיר מסחרית והנמל היחידי בשוויץ )על נהר הריין עם נתיב שיט לרוטרדם ומשם לכל
העולם(.
באזל נמצאת בין הריין בצפון והרי היורה בדרום .את העיר חוצה נהר הריין .בין האתרים בהם כדאי לבקר בעיר ניתן למנות את
המוזיאון היהודי ,בו ניתן ללמוד על חיי הקהילה היהודית ולצפות בתשמישי קדושה וחפצי אומנות עתיקים.
הפסטיבל החשוב והידוע ביותר בשוויץ נערך בבאזל – הקרנבל של פברואר הוא ה .Basler Fasnacht -מי שלא מגיע בתקופת
הקרנבל ,יסתפק בגן והפסל המשעשע במרכזו  . Fasnachtsbrunnenהעיר העתיקה היא מדרחוב אחד גדול שאפשר ממנו להגיע
רגלית לשערי העיר  Spalentorו St. Alban Tor -ולקתדרלה העתיקה  Münsterשנבנתה בשנת  .1019הכיכר המרכזית נקראת כיכר
בארפיסר ) Barfüsserplatzכיכר הולכי הרגל(.
אטרקציה נוספת הינה גן החיות  Zoo Baselשהוא אחד מגני החיות המושקעים ביותר באירופה .בגן החיות מתגוררים כ6,000 -
בעלי חיים והוא עוסק בשימורן והצלתן של חיות נדירות.
טיפ :כזכור ,בבאזל נוסדה מדינת היהודים .התמונה המפורסמת של הרצל נשען על מעקה המרפסת וצופה על נהר הריין צולמה
מחדרו במלון  .Grand Hotel Les Trois Rois Baselרוצים לראות המרפסת? תגיעו עם צילום התמונה המפורסמת ותעברו על גשר
 Mittlere Brückeהסמוך וכך תוכלו לאתר המרפסת המפורסמת.
לוצרן Luzern
עיר מקסימה השוכנת על גדות אגם לוצרן כאשר נהר הרוס  Reussחוצה אותה .על הנהר נבנה גשר הקאפלה  Kapellbrückeומגדל
אבק השריפה שנקרא  Wasserturmבמרכז הנהר .בתי העיר העתיקה ציוריים במיוחד והשילוב בינם ובין הפסגות המושלגות יוצר

מראה מרהיב .בעבר הייתה העיר כפר דייגים.
במרכזה של העיר עומדים מגדלים ובתים שנבנו במאה ה ,15-הבתים מקושטים בציורי קיר .הבניין של העירייה נבנה בסגנון
הרנסאנס .נוסף על מראות אלו אפשר לבקר בגשר התחנה  Spreuerbrückeעליו מצוירים ציורים היסטוריים ,לצפות על מגדל
השמירה ,על שרידי החומה העתיקה ולראות את פסל האנדרטה של האריה הגוסס  Löwendenkmalשמהווה אנדרטה לזכר
המשמר השווצרי שמצאו את מותם במהלך המהפכה הצרפתית .בסמוך לאנדרטה נמצא את גן הקרחונים ALPINEUM Museum
ונשמע הסברים על הקרחונים ,על התהליך של ההמסה ועל כדור הארץ ונראה מכתשי קרחונים עצומים ומאובנים שמהווים הוכחה

לתקופה הפרה היסטורית ולעידן הקרח.
כמו כן ,אפשר לשוטט בטיילת בה ניתן למצוא מסעדות ,חנויות ובתי קפה .גם מופעי רחוב משמחים את עיני המטיילים ותושבי
המקום .קרוב לעיר יש שלוש פסגות – פילטוס  ,Pilatusריגי  Rigiוטיטליס  .Titlisהפסגות מלאות תיירים בעונות התיירות ומושכות
מטיילים שמעוניינים לצאת לטיולי יום .אפשר להגיע להר הפילאטוס ברכבת ,רכבל או בשייט ולצפות בנוף היפה ,ליהנות מפעילויות
ספורט כמו :גלישה במזחלות ומזחלות שרתומות לסוסים ,סקי והחלקה על קרח .אם מעוניינים לצאת לחווית אקסטרים אפשר
לצאת לרחיפה מהר הפילאטוס לריגי בליווי מדריך רחיפה מורשה .גם בהר טיטליס ניתן לגלוש במזחלות ,לעשות סקי להחליק על
קרח ולנסוע בכרכרה שרתומה לסוסים .כמו כן ,ניתן לבקר בפארק חבלים ,לטפס על קיר טיפוס ולרחף במצנחי רחיפה.
נוסף על כך ,מארחת העיר פסטיבלים שנתיים ,ביניהם :פסטיבל למוסיקה קלאסית ,פסטיבל המסכות ופסטיבל למוסיקת בלוז וג'אז.
כמובן שקיימים בעיר מגוון בתי קפה ובתי שוקולד.
חובבי הספורט הימי ישמחו למצוא באגם לוצרן שפע פעילויות כמו :שייט בסירת קנו ,סירות פדלים וסירות משוטים.
אם מגיעים בקיץ עם המשפחה ניתן לעלות על ספינה שמציעה הופעה לילדים וארוחה.
 :Bourbaki Panorama Lucerneסמוך לאנדרטת האריה בגוסס )יש המכנים אותה גם האריה הבוכה( והמוזיאון
האלפיני נראה בניין עגול ומרשים .זהו ציור פנורמה תלת מימדי המתאר את המערכה הצבאית של הגנרל דורבאקי בתלת
מימד – ציור בן יותר ממאה שנים הפרוש על קירות המבנה העגול.
מוזיאון התחבורה של לוצרן  Verkehrshaus der Schweizשוכן על גדות האגם ,הוא מוזיאון התחבורה הגדול ביותר
באירופה .במקום מקבץ עצום ומגוון של למעלה מ 3,000 -כלי תחבורה :מכוניות עתיקות ,קטרים ,חשמליות ,ספינות ומטוסים,
וכן תצוגות על התפתחות התחבורה בעולם .בנוסף לצפייה בדגמים ניתן לערוך סימולאטור טיסה ,לרכב על אופניים מסוגים
שונים ,לטייל ברחבי המוזיאון על גבי קורקינט ועוד .במוזיאון נמצא גם קולנוע ה IMAX -היחידי בשווייץ המקרין סרטי תלת
מימד על מסך ענק ,וניתן לצפות בו בסרטי טבע שונים .כמו כן ,במוזיאון פלנטריום חדיש בו אפשר להשתתף בטיסה
וירטואלית לחלל ,ומוזיאון לאמנות המציע כ 300 -עבודות הנפרשות על שבעה עשורים בנושאי תרבות ואקולוגיה.
הזמנת אטרקציות וסיורים בלוצרן
פסגת הטיטליס Titlis
שוכנת מדרום לאגם לוצרן ,למרגלות העיירה אנגלברג ,והיא בין הפסגות הגבוהות באירופה ,המתנשאת לגובה של  3,238מ' .העלייה
לפסגה נעשית בשלושה רכבלים ,שהאחרון הוא הרכבל המסתובב היחיד באירופה ,המאפשר צפייה של  360מעלות על האזור.
במקום נמצא קרחון ענק ו 500 -מטרים מעליו ,גשר תלוי לאורך  110מטרים ,הנמתח בין שתי פסגות ,ומיועד להולכי רגל .ניתן גם
לטייל במנהרה שנחצבה בעומק הקרחון ,לערוך תצפית ממרפסת המסעדה שעל הפסגה ,לגלוש על הקרח באבובים ומזחלות,
והאמיצים יוכלו לנסוע ברכבל פתוח שמרחף מעל הקרחון .בטיטליס נמצא גם פארק שלג הכולל מזחלות עץ ,מזחלות כלבים,
טרקטורוני שלג ,טיול הליכה בשלג עם נעליים מיוחדות ,ועוד.
ברן Bern
בירתה של שוויץ בה ממוקם הפרלמנט ומושב הממשלה .העיר מאכלסת כ 150,000-תושבים בלבד .את העיר חוצה נהר הארה שהגן
עליה בעבר ,הנהר חוצה את כל העיר ומקיף את מרכזה בה נמצאת העיר העתיקה  .למטיילים בברן קל מאוד להגיע מאתר לאתר
משום שכל האתרים קרובים וניתן להגיע אליהם ברגל .בין האתרים בהם כדאי לבקר ניתן למנות את מגדל השעון
 Zytgloggeturmממנו אפשר לצפות על העיר .בזמן בו השעון מצלצל יוצא תרנגול מקרקר ואחריו מגיע טור של דובים.
אתרים נוספים בהם כדאי לבקר :הקתדרלה  , Munsterבנין הפרלמנט  Bundeshausהמרשים ופארק הדובים Bärengraben
)הדובים מסמלים את העיר ברן( שם ניתן למצוא את הדובים בפארק שנמצא מעל גדת נהר ארה .טיפ :במסעדת Altes
 Tramdepotהסמוכה לבור הדובים מייצרים בירה מקומית מצויינת ומציעים אוכל טוב.
נעים מאוד לשוטט ברחובות השקטים ובסמטאות הצרות של העיר – אפשר לצפות מהם על הרי האלפים המושלגים ועל כל הגגות
של הבתים בעיר .האווירה בעיר העתיקה מאוד ייחודית ,אחת הסיבות לכך היא שאסורה הכניסה לכלי רכב פרטיים ובנייניה נשמרו
כך שהם בנויים לפי סגנון הבנייה של ימי הביניים ומכילים מגדלים ,מזרקות וקשתות.
אטרקציות נוספות בברן הן גן הורדים שמכיל  220סוגי ורדים ופרחים מסוגים נוספים ,הגנים הבוטניים שנמצאים בקרבת העיר

העתיקה ומכילים צמחים מאסיה ,צפון אמריקה והאלפים וגן חיות שמקפיד להעניק לבעלי החיים מגורים בתנאים טבעיים .בגן ניתן
למצוא :איילים ,זאבים ,כלבי ים ,חתולי בר ,עופות מגוונים ,פרפרים נדירים ,ציפורים ,לטאות ענקיות וחיות נוספות.

אינטרלאקן Interlaken

עיירת התיירות האהובה מובילה ליונגפראו ,שהוא הר ברכס האלפים הברניים .העיירה נמצאת בין אגמי טורקיז ומכילה מסעדות,
קזינו 2 ,תחנות רכבת ובתי קפה .כדאי לצאת לטיול באזור וליהנות ממגוון מסלולים ברמה שמתאימה למשפחות.
הרפתקאות וספורט אתגרי – למרגלות האלפים הברניים שבמרכז שווייץ ,שוכנת עיירת הנופש אינטרלקן ,הממוקמת בין שני אגמים
תכולים -ברינץ ותון ,ובשל מיקומה מהווה נקודת מוצא מצוינת לטיולים .באיזור אינטרלקן ניתן למצוא שלל פעילויות אתגריות לכל
המשפחה בחודשי הקיץ :קניוניג ,רפטינג ,טיולי טרקטורונים ,גלישת צוקים ,צניחה חופשית ,אופניים ,בנג'י ועוד .באזור נמצא גם
פארק החבלים וההרפתקאות סילפארק -פארק ובו גשרי עץ ,נדנדות טרזן ואומגות ,עם למעלה מ 90 -אתגרים ממפלס הקרקע ועד
לגובה של  20מטרים .באגם ברינץ הסמוך ניתן לשכור סירות פדלים ולצאת לשחייה במימי האגם התכולים.
בעקבות שרלוק הולמס – בצדו המזרחי של אגם ברינץ שוכנת העיירה מיירינגן ,המפורסמת בזכות מפל רייכנבך הסמוך ,שהיווה את
התפאורה למותו הבדיוני של הבלש הנודע שרלוק הולמס .במיירינגן נמצא מוזיאון שרלוק הולמס המשחזר את חדרו הדמיוני של
הבלש המפורסם ברחוב בייקר  21שבלונדון .על שולחן העבודה שבחדר ,ניתן לראות כמה מהחפצים המוכרים של הבלש האהוב:
זכוכית מגדלת ,מקטרת בלשים ועפרון מחודד .מחבר ספרי שרלוק הולמס ,סר ארתור קונן דויל ,נהג לנפוש בעיירה בסוף המאה
ה 19-ולצפות שעות במפל .הגובה הרב ועוצמתיות הקניון ,העניקו לו ככל הנראה את ההשראה להמית את גיבורו דווקא כאן.

אזור אגם ז'נבה ) Lac Lémanהצרפתי(
ז'נבה Genève
נמצאת מדרום מערב שוויץ ועל שפת אגם ז'נבה שנקרא גם אגם למאן  . Lac Lémanהעיר מושכת תיירים רבים וכמעט 50%
מהמועסקים בה אינם שוויצרים )צרפת נמצאת מרחק קצר מהעיר( .בין האתרים בהם כדאי לבקר זו העיר העתיקה .ז'נבה אחד
המרכזים החשובים של האו"מ ובו יש את ארמון האומות ) Palais des Nationsולידו לא לפספס את הכסא השבור – פסל ענק
בגובה  12מטר( וכן גם מוסדות בינלאומיים נוספים כמו הנציבות לענייני הפליטים ,ארגון הבריאות העולמי ,ארגון הסחר העולמי,

ארגון הצלב האדום הבינלאומי ועוד.
בדרום העיר ,באזור שנקרא קארוז'  ,Carougeנמצאת שכונת אומנים בה ניתן למצוא חנויות של עתיקות ,גלריות ועוד.
אחת האטרקציות בז'נבה היא הטיילת על אגם ז'נבה ) Lac Lémanאגם לאמאן( והגן  Jardin Anglaisעם שעון הפרחים
 .L'Horloge Fleurieכמובן מזרקת הענק באגם ז'נבה  Jet d'Eauהיא אטרקציה נוספת –  500ליטר מים בשניה מוזנקים
לגובה  140מטר .נוחתים בז'נבה? חפשו את המזרקה מהאוויר.
קריית המדע הגרעיני  – CERNאם אתם או ילדיכם סקרנים לנושא המדע ,תולדות העולם וחקר הגרעין ,ליד ז'נבה תוכלו
לבקר במקום החשוב בעולם לחקר תעלומות הגרעין ותעלומות קיומנו .התערוכות והסיור מתאימים לכל המשפחה ,גם
מבוגרים ובני נוער ימצאו את התערוכות מסקרנות ומעניינות .כתובת .Route de Meyrin
את האתר האחרון שנציין בג'נבה לא כדאי לפספס .מדובר על  – Chocolaterie Stettlerאמנות השוקולד השוויצרי
במיטבה ומציעה למבקרים סיורים מאורגנים וטעימות .כתובתAvenue Blanc 49, 1202 Genève :
ווילאר Villars-sur-Ollon
ווילאר הוא כפר שנמצא ליד אגם ג'נבה ,ממנו ניתן לצפות על הרים מושלגים ועל האגם .העיירה נמצאת בגובה של  1300מטרים
מעל קו הים .בכפר ניתן למצוא מגוון מסלולי סקי שמתאימים לכל הרמות .מאוד נוח להתאכסן בכפר משום שהוא מכיל שפע בתי
מלון שנגישים למסלולי הגלישה .הכפר מחזיק ב"תו תקן למשפחות" וניתן להגיע אליו עם הילדים ולאפשר להם ללמוד בבתי ספר
לסקי ,לגלוש במזחלות ולבלות בפארק שלג שמציע שפע אטרקציות.

אגם ז'נבה והסביבה
אם אתם מבקרים בחופי אגם ז'נבה שווה גם לבקר ביקבים ,לשוט בין העיירות במעבורת ולאוהבי הספורט יש את הועד האולימפי
והמוזיאון  Le Musée Olympiqueבלוזאן  .Lausanneלאוהבי המוסיקה חובה לבקר במונטריי  Montreuxשמפורסמת
בפסטיבל המוזיקה השנתי ועוד אבל יותר מכל ,בפסלו של פרדי מרקורי על הטיילת . Place du Marché 6B, 1820
מומלץ לבקר בטירת שיון  Château de Chillonשם נוכל לחזור לימי הביניים ולהתרשם מאורח החיים לפני  500שנה וגם לראות
את הכלא עליו כתב הלורד המשורר ביירון.
על שפת אגם ז'נבה ,בעיירה  ,La Tour-de-Peilzנמצא מוזיאון המשחקים השוויצרי  Musée Suisse du Jeuשמציע שפע
פעילויות שמתאימות לכל הגילאים.
פארק המים אקווה פארק ) (Aquaparcנמצא בחלקו הדרום מזרחי של אגם ז'נבה בעיירה  .Le Bouveretהפארק נמצא סמוך
לגבול הצרפתי .מכיוון שחלק ממנו מקורה ניתן להגיע אליו בכל מזג אוויר .הפארק מלא מגלשות מים ,בריכות גלים ,בריכות רגילות
ואזור שמיועד למשחקי מים לקטנים.
לה דיאבלארה Les Diablerets
כפר שנמצא בדרום מערב שוויץ .גובהו של הכפר הינו  1,128מטרים ,הוא שוכן למרגלות קרחון ה Glacier 3000 -וצופה על נופים
יפים .בכפר הרגוע נמצא מסעדות איכותיות ,ברים ,קולנוע ,הופעות חיות ,דיסקוטק ועוד .אפשר לעלות מהכפר אל הקרחון ולקחת
חלק במגוון פעילויות ,ביניהן 225 :ק"מ שמיועדים למסלולי סקי בכל הרמות ,מזחלות ,טיול במפלסת שלג ,החלקה על הקרח,
בריכות שחייה מחוממות ,באולינג ,נסיעה ברכבי שלג ,מסלול של כלבי הסקי ואפשרויות נוספות .גם כפר זה קיבל "תן תקן
למשפחות" וניתן למצוא בו מסלולי סקי שמתאימים לילדים ובתי ספר לסקי.
מפעל השוקולד של נסטלה -קאייֵ ה
שוויץ ידועה כיצרנית שוקולד מובילה בעולם ולכן אין מקום מתאים ממנה לבקר בו במפעל אשר מוקדש כולו לשוקולדMaison .
 ,Caillerעל שמו של יצרן השוקולד הראשון בשוויץ ,נמצא בעיירה ברוֹק  . Brocהביקור מתחיל באולם המכירה בו מוצעים מוצרי
השוקולד השונים של החברה .הסיור עצמו הוא מסע שמפעיל את כל החושים וסוקר את ההסטוריה של השוקולד ,שהחלה עוד
בתקופת האצטקים .הוא מתחיל בצפייה בתהליך ייצור השוקולד ,החל משלב פולי הקקאו ועד לשלב בו יוצאות אצבעות שוקולד
מתוך מכונות הייצור .בהמשך יוצאים לסיור קצר במעין מוזיאון לתולדות השוקולד .הסיור מתחיל בכניסה למעלית ,בה מתפשט
באוויר ניחוח השוקולד ,וממשיך בסיפור תולדות המפעל ,אשר הביא את מתכון השוקולד הראשון בשנת  .1819בתום הסיור הקצר,
מגיעים אל חדר טעימות ,בו ניתן לנסות את כל סוגי השוקולד אותם מייצר המפעל ,החל משוקולד חלב פשוט ועד לפרלינים
מעוצבים וממולאים בקרמים שונים.

האזור האיטלקי או שווייץ האיטלקית
אזור טיצ'ינו בדרומה של שווייץ גובל באיטליה ומציע מטבח איטלקי משובח ,מזג אוויר ים תיכוני ,לצד נופי האלפים ושפע הצעות

לטיולים ובילויים לכל המשפחה.
קנטון טיצ'ינו הוא אחד מאזורי התיירות הפופולאריים ביותר בשוויץ לאורך כל ימות השנה ובעיקר באביב ובקיץ ,שכן ,הוא מציע
גישה קלה ונוחה לטיולים ,ושפע של חוויות ופעילויות לכל אחד :חופשות עירוניות בעיירות הנופש השוכנות על גדות האגמים ,חובבי
הטבע ימצאו מגוון רחב של אגמים ,עמקים ,ופארקים ,מסלולי הליכה ואופניים ,ספורט אתגרי ,וכמובן ,גסטרונומיה איטלקית
משובחת ,לצד שלווה ונופים קסומים .בירת הקנטון היא בלנזונה  Bellinzonaובה שלושה מבצרים מדהימים שנשתמרו היטב וזיכו
אותה במעמד אתר מורשת עולמית של אונסקו .דרומית משם שוכנת לוגאנו  ,Luganoהעיר הגדולה ביותר בטיצ'ינו ,הממוקמת
לחופי אגם רחב ידיים ,השייך בחלקו הקטן לאיטליה.
הר ברה Monte Brè
פסגת ההר שוכנת ממזרח לעיר לוגאנו ומתנשאת לגובה  933מטרים עם נוף נפלא של האזור ,תצפית אל האלפים הברניים ואזור
ברה ,ששמר על סגנון מסורתי לאורך השנים.
וואלס וגם כמה מסעדות .מכאן אפשר לצאת לטיול רגלי קצר לעבר הכפר ֵ
פארק השעשועים Monte Tamaro
בין אגם לוגאנו ואגם מאג'ורה נמצא פארק ההרפתקאות השוכן בהר טאמראו  Monte Tamaroאשר היה בעבר אתר סקי
פופולארי ,ולאחרונה נפתח במקומו פארק הרפתקאות לכל המשפחה ,שממוקם בתחנה האמצעית של הרכבל העולה אל הפסגה
)שגובהה  1,530מ'( .בפארק  45פלטפורמות של גשרי חבלים ב 5-דרגות קושי ,למשפחות וגם לחובבי פעילות אתגרית .בפסגת ההר יש
אתר מגלשות הרים )טובוגן( ,מסעדה ונקודת תצפית מרהיבה .אלו המחפשים קצת אקשן ,יוכלו למצוא אותו בשייט קייאקים,
רפטינג ,קניוניג ,סנפלינג ,קיר טיפוס ,באנג'י או צניחה חופשית ,כאשר רובן של האטרקציות מותאם גם לילדים.
פונטה ברולה Ponte Brolla
צפונית מערבית ללוקרנו  Locarnoנמצא את פונטה ברולה  ,Ponte Brollaשם נערכת מידי קיץ אליפות אירופה לקפיצת צוקים.
מדובר באחד מהצוקים המפורסמים המהווים גורם משיכה לעשרות אמיצים המנסים את מזלם בקפיצה מגובה רם הישר למימי
הנהר )שנשפך בהמשך לאגם מג'ורה(.

מסלול טיול בשוויץ –  7ימים באזור גרינדלוולד
יום  – 1גרינדלוולד  Grindelwaldוהסביבה
– עיירת הנופש היפה גרינדלוולד יכולה להוות נקודת התחלה טובה לטיולים באזור אינטרקלן .לאחר שמגיעים לגרינדנוולד עולים

להר פירסט באמצעות רכבל שנמצא בתחנה במרכזה של עיירת הנופש.
לאחר שמגיעים לפסגה ניתן לבחור בין מסלולי הליכה רבים ,אם מעוניינים לצאת לחוויה רווית אדרנלין ניתן לגלוש על אומגה
מהפסגה של ההר תמורת תשלום .בתחנת הביניים ישנו אזור הרפתקאות שמתאים מאוד לילדים ,משם אפשר לשכור קורקינטים
ולרדת איתם לגרינדלווד תוך כדי צפייה בנוף המרהיב .לאחר מכן אפשר להמשיך למסלול הליכה יפה שנמצא בקניון הארה.
בהמשך הדרך מגיעים ליונגפראו ,כדי להגיע ליונגפראו יש לעלות על רכבת שמטפסת על ההר ,הרכבת עוצרת לזמן קצר כדי לאפשר
לנוסעים ליהנות מהנופים .מהפסגה נשקף נוף יפיפה וניתן למצוא אומגה ,מקום לגלישה במזחלות ומוזיאון קרח .כמו כן ,אפשר לנוח
לשבת במסעדות ובתי קפה.
יום  – 2טרומלבאך Trümmelbachfälle
בהמשך הטיול מגיעים למפלי טרומלבאך שהם מספר מפלים ספירליים יפיפיים ועולים אל המפלים באמצעות מעלית ייחודית
שחצובה בהר איתה ניתן לנוע עד לחלק העליון של המפל .לאחר מכן אפשר לרדת ברגל או במעלית.

יום  – 3אינטרלקן Interlaken
לאחר שמגיעים לאינטרקלן ממשיכים לסיור בעיירה ועולים כל ה Harder Kulm -כדי לצפות על הנוף היפה .לאחר הצפייה יוצאים
לנסיעה ברכבת שעולה על ההר ומגיעים לגן הבוטני האלפיני .אחרי הביקור בגן יוצאים למסלול הליכה.
יום  – 4מורן Mürren
יום נוסף מוקדש לביקור בעיירה מורן שהיא עיירה שקטה אליה לא נכנסים רכבים .כדי להגיע נוסעים ברכבת .לאחר מכן אפשר
לעלות לפסגת השילטהורן  Schilthornברכבל.
יום  – 5לאוטברונן Lauterbrunnen
עולים ברכבל על הקליינה שיידג וחוזרים ברגל .הנסיעה ברכבל מאפשרת צפייה על נוף מרהיב ובין היתר על עמק לאוטברונן ומפלו
המפורסם .בהמשך הנסיעה ניתן לראות את השלג שמצטבר על הפסגות.
יום  – 6נקיק הגליישר Gletscherschlucht
ביום השישי יוצאים למסלול הליכה בנקיק  Gletscherschluchtשמתמלא במפלים לאחר הגשם .ההליכה בקניון יפה מאוד וכוללת
מעבר בסלעים ,מנהרות וגשרים ממתכת ועץ כשמתחתם זורם מפל גועש.

יום  – 7ברן Bern
היום האחרון מוקדש לעיר ברן .במהלך השיטוט ברחובות ניתן לראות את בניין הפרלמנט .בהמשך אפשר לבקר בגן החיות,
במוזיאון האלפיני ,במוזיאון לאומנויות ובמוזיאון הקלעים.
המסלול שלעיל הוא דוגמה בלבד ואינו מתאים לכל מטייל.
לייעוץ ותכנון מסלול אישי יעיל ומהנה לחצו כאן…

כמה דברים שלא ידעת על שווייץ…
על פי החוק השוויצרי ,חל איסור להוריד את המים בשירותים אחרי השעה .22:00
הדגל השוויצרי ודגל הצלב האדום הם היפוכי צבע .השוויצרי אדום עם צלב לבן וזה של הצלב האדום ,לבן ,עם צלב אדום.
זכות בחירה לנשים ניתנה בשוויץ בשנת….1968..
שיהיה לכם טיול מהנה!

טל שטרן מטייל ,כותב ומחבר בין טכנולוגיה לאנשים .בין השאר הקים את 'קליקו' שהחלה כבלוג טיולים על חבל נורמנדי והפכה
לקבוצת אתרים וקהילות וירטואליות שעוזרות למטיילים רבים לתכנן טיולים בחו"ל בקלות ,בזול ובעיקר בכיף.

כל מה שצריך לטיול שלכם לשווייץ

