Informační brožura
Kemp
Vorauen

8750 Klöntal, Švýcarsko
Vítejte v rekreační oblasti Glarnerlandu, na jednom z
nejkrásnějších horských jezer v Evropě. Jsme rádi, že
trávíte dovolenou v našem kempu.

Vážení hosté
S touto brožurou bychom vás rádi pozvali na cestu objevu přes Klöntal a Glarnerland. V bezprostřední blízkosti můžete očekávat snadné turistické stezky, či náročné vysokohorské túry
a horolezecke výlety. Taky mnoho cyklostezok, památek, místních kulinářských specialit a relax v tmavěmodrej vode jezera Klöntalersee, vloženého jako Fjord, mezi mohutné skalní
útvary. Pro dny s méně příjemným počasím, jsme pro vas sestavili seznam hodnotných destinací. Zároveň tady najdete užitečné informace o vybavení v kempu "Vorauen" a pravidla,
která usnadňují společné bydlení pro každého.
Umístění a vybavení
Kemp Vorauen se nachází v nádherné lokalitě, přímo na jednem z nejkrásnějších horských
jezer v Evropě, Klöntalersee. Místa jsou bez elektřiny. Pokud je to z lékařského hlediska
nutné, jsou zde však dvě parcely s elektřinou.
V idylickém kempu Vorauen jsou místa pro stany a karavany. Toalety a sprchy jsou obnovený, bezbariérová toaleta je k dispozici. Pračku a sušičku lze použít za poplatek. V samoobsluze můžete získat nejdůležitější zboží pro vaše každodenní potřeby. Na naší záhradní terase
nebo ve stanu vás rádi pohostime lahodnými maličkostmi. Nedaleko se nachází dětské hřiště
a místa na grilování nabízí skvělé příležitosti k setkání se s lidmi z jiných zemí a kultur.
Vorauen je výchozí bod pro snadné i náročné túry. Taky je tady možnost autobusového spojení s Glarusem. (Postbus-ová zastávka je dosažitelná pěšky za 2 minuty)

Sezóna začíná v polovině dubna a končí začátkem října (www.zkgl.ch)
Kanton Glarus
Kanton Glarus obklopuje povodí Linth, které se tahá až k Walensee a západně do Bilten a Kerenzerbergu. Glarusšský region charakterizují velké výškové rozdíly. Od rovinného údolí ve
výšce 414 metrů se terén zvedá na více než 3600 metrů (Tödi, 3614 m nad mořem). Tyto
kontrasty se projevují v podnebí. Klíma se mění během několika kilometrů z mírnej s jižní
flórou na jezeře Walensee, na vysokou alpínsku na vrcholcích hor. Pokud ale údolím fouká
fén, lze během několika hodin, dokonce i v zimě, měřit zvýšení teploty o více než 20 stupňů.
Sernf nebo Kleintal je jediné boční údolí, které nabízí prostor pro venkovské osady Engi, Matt
a Elm. Politicky je kanton Glarus rozdělen do tří obcení celků Glarus Nord, Glarus Mitte a Glarus Süd.
Město Glarus
V srdci Glarusu, hlavního města kantonu stejného jména, najdete mnoho obchodů a týdenní
trh (středa a sobota), který nabízí místní speciality.
Klöntal
Klöntalersee leží v nadmořské výšce 848 metrů nad mořem v hluboce říznutém bočním údolí.
Jižně od jezera stoupá Glärnisch (2904 m nad mořem). M.), na severu Dejenstock (2012
m.n.m.). Od počátku 20. století byl Klöntalersee na východní straně přehrazen, aby vyráběl
energii. S délkou asi pět kilometrů a průměrnou šířkou více než 300 metrů, je to jedno z
největších jezer v Glaruse. Do jezera se vlíva řeka Klön. Löntsch, kterí sa nachází na druhé
straně, teče z jezera do údolí a vlíva se do povodí Linth nedaleko Netstal.
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Místni pravidla
Zelt Klub Genossenschaft Glarnerland
Místni pravidla a praktické informace

1. Přístup
Přístup do kempu je povolen pouze po registraci na recepci. Při registraci je vydána plaketa, která musí být zřetelně viditelná. Na vaší parcelu vás doprovodi správce kempu.
Prosíme vás, plaketu před odjezdem odovzdat na recepci.
2. Platba
Faktura za pobyt musí být uhrazena do 11:00 v den odjezdu. Kemp Vorauen přijímá kreditní karty.
3. Otevírací Doba Recepce
Recepce je otevřena každý den od 8:00 – 12:00 a od 13:00 – 22:00 v letní sezóně.
4. Check-in
Check-in je možný od 8.00.
5. Check out
Místo musí být v den odjezdu uvolněno do 11:00
6. Doby odpočinku
Od12:00 do 13:00 je doba odpočinku. Během těchto hodin by děti měly být pod
zvláštním dohledem. Noční klid trvá od 23:00 do 07:00. Prosíme vás, aby ste se starali o
to, aby ste sousedy neobtěžovali hlukem, zápachem atd. Rádia by měla být nastavena na
objem místnosti. V neděli a ve svátky nesmějí být prováděny žádné rušivé práce.
7. Bariéra
Bariéra je uzavřena od 23:00 do 08:00 a od 12:00 do 13:00.
8. Hygienických zařízeních
Je pro nás velmi důležité udržovat hygienická zařízení v čistotě. Pomozte nám tím, že
opustíte toalety, mycí a sprchové systémy, vždy také jaké byly před vaší návštěvou. V
případě poruchy a závady vás žádáme, abyste to nahlásili správcovi nebo technikovi. Při
používání sociálních zařízení musí být děti do 6 let doprovázen dospělou osobou. Hraní v
hygienických zařízeních je zakázáno.
9. Stromy, rostliny
Populace stromů a všechna další výsadba by měla být chráněna. Správce odpovídá za
údržbu. Houpací sítě připojené ke stromům jsou v kempu přísně zakázány. Nesmí dojít k
poškození rostlin, jako jsou stromy, květiny a živé ploty, jakož i trávníku. Místo, které
použijete během svého pobytu, se musí poté vrátit do původního stavu. Odpadní voda
(šedá voda) nesmí být vypouštěna na zem nebo před místa odtoku vody. Musí být zlikvidována v zařízeních k tomu určených. Odpovědná osoba odpovídá za škody způsobené
v kempu.
10.Zvířata
Kočky a psi musí být v oblasti kempu bez výjimky chováni na vodítku Psi musí být také
na svém vlastním pozemku vázáni na vodítko.Maximální délka voditka je 4m. Venčení psů
probíhá mimo kemp. Plastové tašky na úklid jsou k dispozici zdarma v Robidog (psích
boxech). V případě nedodržení místniho pořádku může následovat připomenutí nebo
dokonce vyloučení z místa.
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11. Gril a krby
Kromě obvyklého grilu lze z bezpečnostních důvodů použít pouze trvale instalovane
ohnište ale i "grilové bubny" známe jako Feuertrommel. Téhle bubny si lze pronajmout
za kauci 20 CHF v kiosku. Pro založení ohne lze v kiosku zakoupit dřevo anebo i dřevěné
uhlí. Uživatelův krbu žádame, aby vyčistili gril a zlikvidovali popel ve speciálních
nádobách. Modré kovové kbelíky najdete po celém kempu.
12. Odpad
Táborníci sú povinní zlikvidovat odpad v oficiálnich pytlích s popisem „Glarnerland“ kterí
zahrnují poplatek za odpad. Jsou k dispozici v kiosku. Kempingové předměty jako nafukovací matrace, židle atd. do kontejneru nepatří. Odpadní kov, zelený odpad a popel musí
být zlikvidován odděleně (viz informace). Sáčky na odpadky by neměly být skladovány
venku kvůli divokým zvířatům.
13. Odpadní voda (šedá voda)
Odpadní voda musí být vyprázdněna na speciálně určených místech (viz strana 5
likvidace odpadu).
14. Chemická toaleta
Chemické toalety musí být vyprázdněny ve speciálně určeném dřezu vedle hygienická
zařízení.
15. Jídlo a zbytky
Aby nedošlo k přilákání hmyzu a zvířat, nesmějí být potraviny a zbytky potravin
skladovány nebo likvidovány na podlaze.
16. Plyn
Udržba všechna plynová zařízení je povinná. Zařízení, které nebyly řádně testovány, nesmí
být nainstalovány. Osvědčení o zkoušce musí být jasně viditelné. Běžně je kontrolován
správcem kempu.
17. Obchod s potravinami
Obchod s potravinami je v hlavní sezóně otevřen od 8:00 do 22:00. Objednávky chleba
musí být zadány předen do 17:00 a vyzvednuty od 8:00. K dispozici jsou také pohlednice
a razítka.
18. Otevírací doba Zahradní restaurace
Zahradní restaurace je v hlavní sezóně otevřena od 8:00 do 22:00.
19. Práčka a sušička
Naši hosté mají k dispozici pračku a sušičku. Klíč lze získat v kiosku po předchozím
oznámení. Mincovní stroj přijímá mince CHF 1 a CHF 2.
Doba praní 40 °
Doba praní 60 °
Doba schnutí

cca 60 min.
cca 70 min.
cca 60 min.

20. Internet
Připojení k internetu není k dispozici. WIFI není k dispozici.
21. Informační tabule
V kiosku je umístěna informační tabule, která poskytuje informace o událostech a obecné
informace.
22. Tísňové číslo
V případě nouze, která ovlivňuje kemp, najdete telefonní číslo recepce. V případě
mimořádných událostí kontaktujte příslušná čísla podle strany 6.

jiných
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23. Stížnosti
V případě stížností by měl být konzultován správce pozemku. Pokud výsledek není uspokojivý, může být také konzultován manažer místa. Jsou-li nezbytná opatření, obsatará ji
správce.
24. Odpovědnost Zelt Klub Genossenschaft
Družstvo odmítá veškerou odpovědnost za škody způsobené bouřkami nebo třetími
stranami. Je na návštěvníkovi, aby pojistil své věci podle potřeby.

Likvidace odpadu
Pro nás je důležité zlepšit vaši pohodu v kempu Vorauen a chránit a zároven udržovat naši
krásnou krajinu. Podpořte naši filozofii::
Vyhněte se

plýtvání; raději kupujte výrobky s malým balením.

Omezte

spotřebu vody a energie.

Recyklujte

Odpady a pečlivě je oddělte na našich sběrných místech.

Alu

PET

Sklo

Popel

Kov

Chem WC

Odpadní voda

Pytle na odpadky

Odpadní vody
camper

Robi Dog

Nevhazujte prosím odpadky jako sklo atd. mezi 22:00 a 08:00.
v kontajneri, aby ste nenarušoval noční spánek.

Naše definice Kempování
Kempování pro nás znamená: příroda, přátelé, rodina, relaxace, útěk z práce. Pomoc navzájem, respekt pro lidi všech národností. Ale také berte na vedomí, jestli si někdo chce užít
jeho klid
Mimochodem, s pozdravem "Grüezi" máte ve Švýcarsku vždy pravdu, ať už brzy ráno nebo
pozdě večer.
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Kontakty a rezervace kempu Vorauen
-

-

Pro jednotlivé pozemky a jednotlivé dny nejsou přijímány žádné rezervace
V případě rezervací na 7 a více dní je možné rezervace vyžádat e-mailem s
následujícími informacemi:
• Motorhome / minibus / karavan včetně markýzy (délka / šířka)
Rezervace nutná pro skupiny s několika karavany / karavany.

Mimo sezónu:

Zeltklub Genossenschaft Glarnerland
8750 Glarus
vorauen@zkgl.ch

Mail
Během sezóny:

Camping Vorauen
8750 Klöntal
Tel. +41 55 640 48 59
www.vorauen@zkgl.ch

Číslo tísňového volání
Policie

117

Hasiči

118

Ambulance

144

Otrava

145

Pohotovostní lékařská služba

0844 44 66 44

Kantons Policie

055 645 66 66

Lékáren

: Apotheke Glarus, Zaunplatz 2, Glarus

055 640 10 30

Nemocnice : Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99

055 646 33 33

Na telefonním čísle 1811 si můžete vyžádat pohotovostního zubaře

Defibrilátor AED (automatický externí defibrilátor) je k dispozici v kiosku.

Turistické informační místo
Glarussell
Bahnhofstrasse 23
8750 Glarus
Telefon 055 650 23 23
www.glarnerland.ch
Otevírací doba

Pondělí
Úterý – Pátek
Sobota:
Neděle

13:30 - 18:30
9:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
9:00 - 16:00
zavřeno

V Glarusell najdete bohatý výběr typických suvenýrů z Glarusu.

Touristinfo Glarnerland
Raststätte A3
8867 Niederurnen - Glarus Nord
Tel. 055 610 21 25
www.glarnerland.ch
Otevírací doba

Pondělí - Pátek
Sobota
Neděle

8:15 - 12:00 / 13:30 - 17:30
8:00 - 17:30
8:00 - 13:00
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Návrhy na pěší turistiku Klöntal a Glarus
Držte se značené turistické stezky a v žádnem případe z ní nescházejte.
10

1

Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe - Rhodannenberg

Snadná túra vede po Klöntalersee mystickými lesy s nádherným výhledem na jezero a okolní
hory. Výstup do restaurace Schwammhöhe je odměněn fantastickým výhledem. Užijte si místní speciality uprostřed pohádkového horského prostředí. Ze zástavky Rhodannenberg jede
autobus do Vorauen.
Vzdálenost
Výstup

2

11 km
380 m

Pěší doba
Sestup

3 h 20 min
380 m

Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen

Tato snadná túra vás provede alpskými loukami a lesy s působivým výhledem na Klöntalersee. Nechte svou duši houpat se pod staletými stromy v zahradě restaurace Richisau.
Varianta: Autobusem do Richisau, ale z Klönstalden směrem do Alpwirtschaft Chäseren.
Vzdálenost
Výstup

3

8 km
370 m

Pěší doba
Sestup

2 h 30 min
370 m

Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen

Po hospodu Gasthaus Plätz pokračujete směrem k Rossmattertal. Nasleduje strmé stoupání
po přírodní silnici do Klönstalden a dále k vysokohorskému hostinci Chäseren. Z Chäseren lze
na horské stezce zvládnout výškový rozdíl 600 metrů až k Glärnischhütte, částečně zajištěný
ocelovými lany.
Vzdálenost
Výstup

4

16 km
1 160 m

Pěší doba
Sestup

6 h 20 min
1 160 m

Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden Rhodannenberg

Z Schwändeli do Unterlängenegg a dále podél Plättli. Po úvrati směrem na Schiiterboden a
sestupem téměř 1000 metrů ke Klöntalersee pokračujeme na autobusové nádraží v Rhodannenbergu. Po prudkém sestupu si na terase restaurace Rhodannenberg můžete vychutnat
působivou kulisu Klöntalu. Postbus jezdí z Rhodannenbergu do Vorauenu.
Vzdálenost
Výstup

5

14 km
1 020 m

Pěší doba
Sestup

5 h 25 min
1 020 m

Rhodannenberg - Glarus

Po přehradě začíná částečná fáze Via Suworow. Ruský generál Suvorov si vybral tuto cestu
podél Löntschu přes Riedern do Glarusu a uprchl tak Francouzům. Romantický Tobelweg,
doprovázen šustotem živého Löntsche, čtyřikrát protíná potok lemovaný bizarními balvany.
Pohled z Löntschtobelbrücke vás s obdivem nechá hádát, jakou velkou energii má voda.
Varianta: Pokud se nechcete vydat na cestu až do Glarusu, můžete vzít na stanici Riedern
Post, Postbus zpět do Vorauen.
Vzdálenost
Výstup

7 km
50 m

Pěší doba
Sestup

1 h 40 min
430 m
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Karstspur Silberen

Výstup nás neustále vede od Pragelpassu od pastvinových Alp k bizarnímu krasovému území
Silberen. Pískot svišťů ukazuje, že jsme byli dávno objeveni. Kamzíci také rozumějí signálu a
hledejí rozlehnost. Úchvatný panoramatický výhled a osamělost vás zvou k odpočinku. Stezka, která je z dálky vidět, vede na východ přes vysokou náhorní plošinu. Rychle se ocitáme
v rozsáhlých pastvinách ovcí Silberenalp. Cesta zpět k Pragelu je charakterizována hlubokým
výhledem do Klöntalu s modrým horským jezerem.
Vzdálenost
Výstup

7

14 km
1 100 m

Pěší doba
Sestup

5 h 30 min
1 100 m

Holzflue Rundweg

Tato túra vede nedotčenou přírodou a výhledem na údolí Linth. Okružní túra začíná u stanice
horské lanovky Aeugstenbahn (Ennenda) v Bärenbodenu s výhledem na jižní Glarnerland.
Krátký prudký výstup vede k horské hostince Aeugstenhütte. S trochou štěstí a dalekohledem lze pozorovat kamzíka i kozorožca pod šedou skalní stěnou hory Schilt.
Vzdálenost
Výstup

4 km
350 m

Pěší doba
Sestup

1 h 40 min
350 m

Návrhy na pěší turistiku Glarus Nord
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Hirzli Rundweg

Tato prohlídka vede k jedné z nejkrásnějších hor v oblasti Glarner Unterland. Panoráma a
výhled na Linthskou planinu, Curych a Walensee jsou ohromující. Výchozím bodem pro túru
je horská stanice lanovky Niederurnen-Morgenholz. Na prudkém stoupání se někdy pohybujeme po cestě lémovan sochařskými figurkami. Původní dřevěné figurky obohacují výstup.
Dětské hřiště Robinson při sestupu na Mettmen se srubem, krbem a „lanovkou“ kompenzuje
dětem úsilí. Žízeň a hlad lze také levně uhasit v restauraci Hirzli.
Vzdálenost
Výstup

9

7 km
680 m

Pěší doba
Sestup

3h 15 min
680 m

Ahornenweg

Turistická stezka vhodná pro rodiny s jedinečným výhledem vede malebnými smrkovými lesy
a bujnými loukami. Z Niederseewaldu do Lochbergu vede mírně stoupající stezka kolem
horských farem k Näfelserberg. Lesem do Alp Enziunen vylézete po vysokohorských
pastvinách na Sööli Stäfeli. Přes krásné suché louky s vysokou biodiverzitou je nádherná
panorama a vede k Heuerhütten v Gehrenu přes Alp Brunnmettlen zpět do restaurace Obersee.
Vzdálenost
Výstup

10 km
600 m

Pěší doba
Sestup

3 h 30 min
600 m
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Schabziger Höhenweg

Tématická a dobrodružná stezka vysvětluje na deseti stanicích historii toho, pro co je pravděpodobně nejslavnější „Glarus“, bylinkový sýr Schabziger. Na výchozí bod Habergschwänd
se dostanete lanovkou z Filzbach. Půlhodinový výstup vede do továrny na sýry na středním
Nüenalp. Na severu budete odměněni jedinečným výhledem a čerstvými produkty z farmy.
Po Adamsloch, nejvyšším bodě ve výšce 1 431 m, následuje sestup do sedla. Na jemně
sestupné stezce se blížíme k Mullerenalp hoře. Pro cestu zpět do Mollis je taxi služba (079
283 77 77) a odtud Postbus zpět do Filzbach.
Vzdálenost
Výstup

9 km
280 m

Pěší doba
Sestup

3 h 05 min
1 100 m

Pěší turistika návrhy Glarus Süd
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Panoramaweg Braunwald

Panoramatická stezka v Braunwald nabízí jedinečný turistický zážitek, ve kterém ze zřetele
nikdy neztratíte vysokohorské panorama hor. Mírně stoupající cesta vede z Grotzenbüelu asi
za 75 minut přes Kneugrat a Seblengrat do Gumen s nádherným výhledem na Oberblegisee
a Glarnerské Alpy. Z Ortstockhaus vede cesta jemně-klesajíci zpět do Grotzenbüel. Ať se už
rozhodnete pro horský restaurací, grilovat na jednom z otevřených krbů, nebo přejít obklikou
do pohádkového království Zwerg Bartli, Panoramaweg výlet se vždy oplatí.
Vzdálenost
Výstup

12

9 km
500 m

Pěší doba
Sestup

2 h 55 min
500 m

Chärpfbrugg Rundwanderweg

Tato túra v nejstarší chráněný rezervaci v Evropě vede k 50 metrů širokému Kärpfbrücke a
zpět do Mettmen. Túra začíná u horní stanice lanovky Kies (Schwanden) - Mettmen kolem
nádrže Garicht k Kärpfbrücke. Přírodní most byl tvořen podzemním pohybem Niederenbach.
Tip: Túru lze rozšířit na Leglerhütte, útulnou a moderní chatu SAC, která je láskyplně spravována a nabízí kvalitní domácí jídlo.
Vzdálenost
Výstup
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9 km
480 m

Pěší doba
Sestup

2 h 55 min
480 m

Elm Höhenweg

Cesta probíhá autobusem ze stanice lanovky Elm do Obererbs. Túra vede z Obererbs do
Ämpächli v nadmořské výšce okolo 1600 m.n.m a je velmi oblíbená u rodin a seniorů. S trochou štěstí si můžete také všimnout svišťů. V restauraci Ämpächli na vás čeká dětský ráj
nebo pěší výlet přes Obří les. Zábava pro mladé i starší kolem legendy Martinsloch. Doba
chůze cca 90 min. K sestupu z Ämpächli do Elm je na výběr lanovka, Mountaincart nebo
skútry.
Vzdálenost
Výstup

6 km
150 m

Pěší doba
Sestup

1 h 40 min
380 m
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Schiben Rundweg
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Táto kruhová procházka vás zavede do mnoha roztroušených osad na Weissenberge povýše
Matt. Matt je sluneční terase Glarnerlandu. Od Mattu můžete dosáhnout startovního bodu s
lanovkou. Stopa vede přes Engisboden do Stiegerboden a zpátky k Mattu. Túra je ideální pro
rodiny. Několik krbů se nachází podél cesty a ve dvou útulných horských hostinců můžete být
hýčkan domácimi specialitami.
Vzdálenost
Výstup

15

5 km
170 m

Pěší doba
Sestup

1 h 30 min
580 m

Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen

Túra nabízí fantastický výhled na horský svět Glarnerlandu. Výchozím bodem je horská stanice lanové dráhy Linthal - Braunwald. Po několika minutách na tvrdém a štěrkovém povrchu
dorazíme do Braunwaldalp s odbočkou do Bächital. Z horské farmy Bächialp vedou úzké
louky k Oberblegisee. Sestup sprevázají široké štěrkové cesty a z Brunnenberg se lesními
cestami dostanete do Luchsingenu.
Vzdálenost
Výstup

12 km
440 m

Pěší doba
Sestup

4 h 10 min
1 100 m

Text © SchweizMobil

Stezka signalizace
Stezka

Žlutý Rozcestník

Směrové šipky

Kosočtverce znamenajíci
turistickou stezku

Horská Stezka
Žlutý Rozcestník s bílým – červeno - bílým označením

Alpská Turistická Stezka
Modrý Rozcestník s bílo - modro - bílým značením

Pictures: www.schweizer-wanderwege.ch

Stezka mapy lze pronajmout na recepci
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Naturzentrum Glarus

Turistické atrakce
Naturzentrum Glarus nabízí vizuální pomůcky a informační
stanice o přírodě Glarusu. Poskytuje informace o tématech
souvisejících s přírodou a nabízí nabídky a příležitosti pro
přírodní zážitky. V naturzentrum je také informační centrum
Tektonické arény Sardona, světového dědictví UNESCO.
Naturzentrum Glarus
Bahnhof
8750 Glarus
Tel. 055 622 21 82
www.naturzentrumglarnerland.ch
Otevírací doba
ÚT – Pá 14 – 17.30

NE 10 – 12

Kunsthaus Glarus
Kunsthaus Glarus nabízí platformu pro prezentaci
Švýcarského i mezinárodní současného umění, stejně jako
sbírky Glarus Association. Kromě dočasných výstav se
příležitostně zobrazují i díla ze sbírek Glarner Kunstvereins.

Kunsthaus Glarus
Im Volksgarten
8750 Glarus
Tel. 055 640 25 35
www.kunsthausglarus.ch
Otevírací doba
ÚT – NE 12 – 18 Uhr
Anna Göldi Museum
Muzeum ukazuje příběh a tragický osud služky Anna Göldi,
která byla v roce 1782 popravena v Glaruse jako "Poslední
Čarodějnice v Evropě" mečem.

Anna Göldi Museum
Fabrikstrasse 9
8755 Ennenda
Tel. 055 650 13 54
www.annagoeldimuseum.ch
Otevírací doba Duben – Říjen

ST – NE 13.30 – 18

Museum des Landes Glarus (Freulerpalast)
Muzeum zobrazuje různé oblasti historie Glarusu, např.
Textilní muzeum, Vojenské muzeum, Sportovní muzeum a
rezidenční Muzeum.
Freulerpalast
Im Dorf 19
8752 Näfels
Tel. 055 612 13 78
www.freulerpalast.ch
Otevírací doba Duben – Listopad

10 – 12 a 14 – 17
SO / NE 10 – 17
Pondělí zavřeno
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Schoggi-Erlebnis
Získejte vhled do exotického světa kakaa a seznamte se s
původem čokolády v Chocolatier Läderach. Možnost návštěvy
s prohlídkou s průvodcem ale i bez ní.

Schoggi-Erlebnis
Grabenstrasse 6
8865 Bilten
Tel. 055 645 77 80 (Führungen)
www.schoggi-erlebnis.ch
Otevírací doba
PO – Pá 10 – 18 / SO 9 – 17
Mineralquellen Elm
Od zdroje po láhev. Premena vody na minerální trvá osm let
přes kámen, a pak vyjde z pramene. Na cestě od zdroje k
vysoce výkonnému plnicímu stroji zažijete různé pokroky
moderní výroby minerálnívody, jako je Elmer Mineral.
Mineralquelle Elm
Wiese 8767 Elm
Tel. 058 434 44 00
www.elmercitro.ch
Otevírací doba

Pá

PO – ČT 8 – 11 a 13.30 – 14.30
8 – 11

Landesplattenberg Engi
Tažení a zpracování břidlic formovalo od středu 16. do začátku 20. století život rodáků v údolí Sernftal. Dějiny tohoto
místa si můžete zhlédnout na filmovým plátně v tunelu Landesplattenberg. Nechte se očarovat krásou jeskyň, tunelů
aneb zkamenělin. Na webové stránce:
www.landesplattenberg.ch zde nalézt oficiální otvírací
schránky. Taky lze tady zarezervovat průvodčí.
Landesplattenberg Engi
Sernftalstrasse 109
8765 Engi
Telefon 055 642 55 55
Glarner Schabziger
V téhle továrně na sýr, jako jediný na světe svého druhu,
můžete nahlédnout na produkce jedinečného kořeněného, bylinného sýra bez tuku. Návštěvu továrny si předem domluvte
a sjednejte si termín. Víc o sýre se dozvíte na straně 14.
Geska AG
Glarner Schabziger
Ygrubenstrasse 14
8750 Glarus
Tel. 055 645 21 21
www.geska.ch
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Waldwirtschaft Uschenriet
Pohodlnou chůdzou od vlakového nádraží v Glaruse se
směrem na Ennetbühls – Ennetrösligen dostanete do Uschenriet. Kromňe velkého hřišťa a dobrého jídla se hostitelka Petra
Babčáková těší na přivítání hostů z její domovské země.
Waldwirtschaft Uschenriet
Uschenrietstrasse
CH – 8755 Ennenda
Tel. 0041 55 644 15 55
www.uschenriet.ch
Otevírací doba
Středa-Sobota:
Nedele:
Otevírací dobu najdete na www.uschenriet.ch

10:30-22:00
10:30-18:00

Bäckereimuseum
Pekárnenské muzeum ukazuje, pekařství, cukrovinky a
cukrářské vybavení, stejně jako věškeré tvary různých
velikonočních zajíčekuv a nástroje pro sklizeni obilí. Kromě
toho, tři původní vintage vozy značky Dodge z roku 18991924 jsou viditelni na displeji.
Bäckereimuseum
Reckplatzstrasse 21
8717 Benken
Tel. 055 293 50 93
www.baeckereimuseum.ch
Otevírací doba
ÚT – SO
NE

8.15 – 22
8.15 – 19

Knies Kinderzoo
Asijští sloni vážící tuny, zvědaví afričtí trpasličí kozy a hbití
opice jsou garanty působivých zážitků. Svezení na poníkovi?
Nebo pro velmi statečné i na zádech slona? Pirátská loď a dobrodružné hřiště také nabízejí spoustu zábavy.
Knies Kinderzoo
Oberseestrasse 36
CH-8640 Rapperswil
Tel. 055 220 67 60
www.knieskinderzoo.ch
Otevírací doba

PO – NE

9 – 18

Conzept and layout Ernst Schreiber – Pictures: ZKGL, zvg GESKA AG, zvg Ramseier Suisse AG, Ernst Schreiber,
Verband Schweizer Wanderwege – Text: ZKGL, GESKA AG, Ramseier Suisse AG, © SchweizMobil, Ernst Schreiber
Translation: Petra Babcakova
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Kulinářské Glarnerland
Glarnerland je bohatý na kulinářské speciality. Ať už jemný nebo pikantní alpský sýr; kalberwurst (bílá telecí klobása) nebo jako dezert známa Glarus paštika, populárně nazvaná
"Öpfelbeggeli". Všichni si zaslouží být ochutnáni. Kromě toho tady máme pivo z místního
pivovaru Adler.
Glarner Schabziger
Nejznámějším výrobkem je nepochybně Glarner Schabziger,odstředený sýr ochucený jetelem. Recept je známý přes 1000 let. V 1463, občané Glarusu schválila zákon, který vyžaduje
od všechny výrobcu Zigerkäse aby vyrábělí své produkty podle identické specifikacní kvality
a označili je razítkem původu. Takto vznikla první registrovaná ochranná známka. Schabziger
bez tuku je k dispozici jako "Stöggli" nebo jako ZIBU, hotová pasta, jako pomazánka.
"Stöggli" je strouhaný jemným tombolou a může být použity jako "koření" pro ochutnávku
různých pokrmů. Obzvláště populární je "Zigerbrüüt" kus chleba potažený pastou ZIBU, zdobený různým ovocim. "Ziger-Höreli", těstoviny ochucené Zigerem jsou oceňovány jako hlavní
jídlo.

Zigerstöggli

ZIBU

Zigerbrüüt

Alpský sýr (Glarner Alpkäse)
Zdravá zvířata, čistý vzduch a trvalé využívání způsobují, že se více než sto různým bylinám
a trav na alpských pastvinách daří. Tato bohatá vegetace obsahuje mnoho zdravých živin,
které pasoucí se krávy absorbují krmivem a tak se dostanou do mléka. Čerstvé, chutné syrové mléko se na sýr stále zpracovává jenom na Alpách. Název Alpkäse lze použít pouze pro
sýry vyrobené z alpského mléka.!!!
Proč Alpský Sýr ?

Různé studie ukazují, že alpský sýr obsahuje vyšší obsah omega-3
mastných kyselin než horský sýr nebo Údolí sýr. Alpský sýr je proto
skutečnou přidanou hodnotou ve vyvážené stravě! Mladý alpský sýr je
mírný, s věkem se stává pikantním.
Zeptejte se na Glarner Alpkäse a užijte si jeho chuť v přírode.

Kalberwurst
Na první víkend v Květnu je čas na Glarner Landsgemeinde, když se na Náměstí Landsgemeinde setkajú voliči aby diskutovali a hlasováli o politickym a komerčním podnikání. Tedy je
čas na telecí Kalberwurst.
Glarner Kalberwurst je bílá klobása vyrobená z telecí,
klobásové slaniny, mléka, vejce, bílého chleba a koření.
Klobása se podává s bílou cibulovou omáčkou, bramborami
a švestkami. Tohle jídlo je známe jako Landsgemeinde
Menü. V mnoha restauracích je telecí klobása k dispozici po
celý rok a lze ji také koupit v jakémkoli řeznictví. Klobása
chutná stejně dobře z grilu.
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Cervelat – švýcarská národní klobása
Cervelat, klobása vyrobená z hovězího a vepřového masa a slaniny, se vaří při teplotě asi 70
°C a je pravděpodobně nejkonzumovanější klobásou ve Švýcarsku. Ať už pečená na otevřeném ohni, nebo jako klobása na salát (Wurstkäse Salat), plněná sýrem a zabalená v anglické
slanině nebo smažená s těstovinami.

Ti, kteří nejedli Cervelat,
nebyli ve Švýcarsku

Glarner Pastete
Paštika Glarusu, populárně známá jako Öpfelbeggli, je listové těsto,
které je napůl plněné švestkovou a mandlovou náplní.
Menší verze jsou obvykle naplněny buď mandlovou
náplní (süsses Beggli) nebo švestkovou náplní (suurs
Beggeli). Jsou k dispozici v každé pekárně.

Gössi Glace
Ne s tak dlouhou Tradici jako Schabziger, ale ne méně dobře známý v
Glarnerlandu je Gössi Glacé. Za pouhých pár let se z tajného tipu stal prodejní hit. Gössi zmrzlina je vyrobená z čistého horského mléka a smetany
kráv pasoucich se v Glaruse a je k dispozici v mnoha příchutích. Chuť, kterou jste oplatí vyzkoušet.
Brauerei Adler
Od roku 1828 se nejlepší piva kantonu Glarus vaří ve Schwandenu. Ať
už světlé, tmavé nebo sezónní speciální piva, všechny mají jednu věc
společnou: chutnají vynikající. Mimochodem, pokud si objednáte pivo
na kohoutku v restauraci, je nejlepší požádat o " Eine Stange "(3 dl),
"Ein Grosses" nebo "ein Kübel" (4 dl).

Glarner Souvenir
Typické Suvenýry z Glarnerlandu jsou, kromě kulinářské speciality,
poháry, jemné hedvábí, ručníky nebo ubrousky s typickym motivem,
který připomíná kvetoucí čas textilního průmyslu Glarnerlandu.
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Camping Vorauen
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Recepce/Obchod s potravinami
Záchod / Sprchy
Invalidní toaleta (Euro Key)
Chemická toaleta
Odpadní vody camper
Informační tabule

7
8
9
10
11
12

vá

a
uk
o
l

1

Odpadu
Pračka a sušička
Defibrilátor
Komunitní gril
Hřiště
Robidog
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