
 Broszura informacyjna 
 Camping 

           Vorauen 
 
 
 

    

 

 
8750 Klöntal, Szwajcaria 

 
Witamy w wakacyjnym regionie GlarusLand, nad jednym z 
najpiękniejszych jezior górskich w Europie. Cieszymy się, 

że spędzasz wakacje na naszym Campingu. 
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Drodzy Goście 

Dzięki tej broszurze chcielibyśmy zaprosić Państwa w podróż odkrywczą przez Klöntal i region 
Glarus. W bezpośrednim sąsiedztwie obiektu można wybrać się na łatwe szlaki turystyczne, 
piesze wycieczki na dużych wysokościach i wycieczki wspinaczkowe na wysokie alpejskie 
szczyty. Trasy rowerowe, zabytki, lokalne kulinarne przysmaki i relaks nad ciemnoniebieskim 
jeziorem Klöntalersee, osadzonym jak Fijord, pomiędzy potężnymi formacjami skalnymi. Na 
dni z gorszą pogodą przygotowaliśmy dla Ciebie listę wartościowych miejsc do zwiedzenia. 
Jednocześnie przydatne informacje na temat udogodnień znajdziesz w "Vorauen" i zasadach, 
które ułatwiają współistnienie na Campingu. 

Lokalizacja i wyposażenie 

Camping Vorauen znajduje się we wspaniałej lokalizacji, tuż przy jednym z najpiękniejszych 
jezior górskich w Europie, Klöntalersee. Generalnie, miejsca Campingowe są bez prądu. Do-
stępne są 2 miejsca Campingowe z podłączeniem energii elektrycznej, jeśli jest to konieczne 
np. z medycznego punktu widzenia. 

Idyllicznie położony Camping Vorauen ma miejsca dla namiotów, przyczep kempingowych i 
kamperów. Toaleta i prysznic utrzymane sa na wysokim poziomie, dostępna jest również toa-
leta dla osób niepełnosprawnych. Za opłatą można korzystać z pralki. W samoobsługowym 
sklepie są dostępne najważniejsze przedmioty codziennego użytku. Plac zabaw dla dzieci, 
wspólne miejsca do grilowania oferuje wspaniałe możliwości poznania ludzi z innych krajów i 
kultur. Punkt startu dla łatwych i trudnych wycieczek po okolicy. Połączenie autobusowe z 
Glarus. (Przystanek autobusowy ”Postauto” w odległości 2 minutowego spaceru) 

 

Sezon rozpoczyna się w połowie kwietnia - a kończy na początku października 
(www.zkgl.ch) 

 

Kanton Glarus 
 
Kanton Glarus obejmuje obszar zlewisk rzeki Linth do jeziora Walensee oraz rzeki Lint Plain 
do miejscowości Bilten i Kerenzerberg. Duże różnice wysokości charakteryzują obraz regionu 
Glarus: od płaskiego dna doliny 414 metrów nad poziomem morza, teren wznosi się do po-
nad 3600 metrów (Tödi, 3614 m n.p.m.). Kontrasty te znajdują odzwierciedlenie w klimacie: 
na odległości kilku kilometrów zmienia się od łagodnego nad jeziorem Walensee z południową 
florą na wysoki alpejski  z ośnieżonymi górskimi szczytami. Ale jeśli wieje wiatr ”Föhn”  przez 
dolinę, nawet zimą, temperatura wzrasta o ponad 20 stopni. Sernf- lub Kleintal to jedyne 
boczne doliny, które oferują miejsce dla osad wiejskich Engi, Matt i Elm. Z politycznego 
punktu widzenia kanton Glarus jest podzielony na trzy wspólne obszary Glarus północny, Gla-
rus i Glarus południowy. 

 

Kanton Glarus 
 
W samym sercu Glarus, stolicy kantonu o tej samej nazwie, znajduje się wiele sklepów i co-
tygodniowy targ (środa i sobota), na którym oferowane są lokalne specjały.    

 

Klöntal 

Jezioro Klöntalersee znajduje się na wysokości 848 metrów nad poziomem morza osadzone w 
głęboko wciętej w masyw skalny dolinie. Na południe od jeziora wznosi się Glärnisch (2904 m 
n.p.m.), na północy Dejenstogg (2012 m n.p.m.). Na początku XX wieku jezioro Klöntalersee 
zostało zatamowane po wschodniej stronie przez małą tamę i wykorzystywane do produkcji 
energii. Jezioro to mając długości około pięciu kilometrów i średnią szerokości ponad 300 me-
trów, jest jednym z największych jezior kantonu Glarus. Zbiornik jest zasilany przez rzekę 
Klön. Z drugiej strony, wypływa rzeka Löntsch a następnie łączy się z rzeką  Linth w pobliżu 
miejscowości Netstal. 
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           Regulamin Campingu                              

Zeltklub Genossenschaft Glarnerland   
 
 

Regulamin Campingu oraz informacje praktyczne   

1. Wstęp                                                                                                               
Wstęp na Camping dozwolony jest po uprzednim zameldowaniu się w Recepcji.Wraz z za-
meldowaniem się otrzymacie Państwo Plakietkę, ktorą należy umieścić w widocznym 
miejscu. Obsługa Campingu wskaże Państwa miejsce campingowe. Plakietka należy zwró-
cić w momencie zakończenia pobytu na Campingu.  

2. Płatność                                                                                                              
Płatności należy dokonać najpożniej do godz. 11.00 w dniu opuszczenia Campingu. Płat-
ności można dokonać kartami płatniczymi. 

3. Godziny otwarcia Recepcji                                                                                     
W sezonie Recepcja otwarta jest codziennie w godzinach od 8.00 do 12.00 oraz od 13.00 
do 22.00  

4. Zameldowanie                                                                                                         
Zameldowanie jest możliwe od godz. 8.00 rano. 

5. Wymeldowanie                                                                                                       
Wymeldowanie i opuszczenie miejsca Campingowego powinno nastąpic w dni robocze do 
godz. 11.00  

6. Godziny obowiązywania ciszy                                                                                                       
Od godz. 12.00 do godz. 13.00 obowiązuje cisza obiadowa. W tym czasie dzieci również 
powinny zachować ciszę. Cisza nocna obowiązuje od 23.00 do 07.00. W tym czasie należy 
powstrzymać się od głośnego zachowania, głośnego słuchania radia, poruszania się samo-
chodem po terenie Campingu. W niedziele i święta zabronione są wszelkie uciążliwe 
prace.  

7. Brama wjazdowa                                                        
Brama zamknięta jest od godz. 22.00 do 8.00 oraz od 12.00 do 13.00 Uhr.     

8. Urządzenia sanitarne                                                                                                     

Mamy ogromną prośbe, aby urządzenia sanitarne utrzymywać w czystości. Prosimy o po-
zostawianie urządzeń sanitarnych, pralni, pryszniców w stanie w jakim je Państwo zastali-
ście. Przypadki wadliwego funkcjonowania urządzeń prosimy zgłaszać w Recepcji. Dzieci 
w wieku do lat 6 korzystające z w/w urządzeń muszą być pod kontrolą osób starszych. 
Zabawy w obrębie sanitariatów są ZABRONIONE. 

 

9. Roślinność 
Drzewostan i roślinność powinny być chronione. Za roślinność odpowiedzialni są pra  
cownicy Campingu. Mocowanie jakichkolwiek sprzętów turystycznych do drzew jest za-
bronione. Jakiekolwiek niszczenie roślinności jest zabronione. Miejsce campingowe po-
winno być oddane w takim samym stanie w jakim było przyjęte do użytkowania. Ścieki z 
toalet powinny być odprowadzane do urządzeń do tego przeznaczonych. Za szkody wy-
rządzone na Campingu odpowiada użytkownik miejsca campingowego. 

10. Zwierzęta                                                                                                                  
Koty i psy na terenie Campingu powinny pozostawać na smyczy. Max długość smyczy 4 
m. Odchody psów i kotów należy posprzątać. Na terenie Campingu znajdują się specjalne 
kosze na odchody tzw.ROBI-DOG. Przy koszach znajdują sie bezpłatne torebki plastikowe 
na odchody. Istnieje mozliwość ustawienie ogrodzenia dla psa lub kota, jednak nie więk-
szego niż 4 m od namiotu oraz nieprzeszkadzającego sąsiadom. 
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11.  Paleniska 
Na terenie Campingu można używać przenośne grile turystyczne wyłącznie w miej scach 
przeznaczonych do grilowania i osłonięte specjalnymi osłonami „Feuertrommeln“. Osłony 
„Feuertrommeln“ można wypożyczyć w Kiosku – konieczna kaucja 20 Fr. W Kiosku 
można również kupić drewno oraz węgiel drzewny. 
Użytkownik paleniska powinien pozostawić palenisko oraz ruszt w czystości. Pozostałości 
po grilowaniu należy usunąć do kubła na śmieci – niebieskie beczki. 

 
12.  Śmieci 

Zbiórka śmieci na Campingu jest zgodna z oficjalną polityką obowiązującą w Kantonie 
Glarus. Należy używać wyłącznie oficjalnych worków na śmieci dopuszczonych w Kanto-
nie Glarus. Śmieci gabarytowe należy oznaczyć specjalną naklejką. Worki na śmieci oraz 
naklejki są dostępne w Kiosku. Na Campingu obowiązuje selektywna zbiórka odpadów / 
prosimy używać odpowiednich kontenerów. Worków ze śmieciami nie pozostawiać na ze-
wnątrz namiotów ze względu na aktywność dzikich zwierząt. 

 
13.  Ścieki 

Ścieki należy usuwać wyłącznie do wyznaczonych punktów przyjmowania ścieków (patrz 
na str 5). 

 
14.  Toalety chemiczne 

Toalety chemiczne mogą być opróźnianę wyłącznie do wyznaczonych zlewów obok sani-
tariatów.  

 
15.  Jedzenie i resztki jedzenia  

Z uwagi na aktywność dzikich zwierząt i insektów, jedzenie i resztki jedzenia nalezy usu-
wać w odpowiedni sposób.  

 
16.  Gay 

Urządzenia gazowe podlegają obowiązkowej kontroli. Nie wolno stosować urządzeń gazo-
wych bez wymaganej kontroli i dopuszczeń. Urządzenia powinny być oznaczone Naklejką 
Kontrolną i dostępną dla służb kontrolnych.  

 
17.  Sklep spożywczy 

Sklep spożywczy w sezonie otwarty jest od godz. 8.00 do 22.00. Zamawianie chleba 
możliwe jest do godz. 17.00, a odbiór o godz. 8.00 . Pocztówki i znaczki pocztowe do-
stępne są cały czas.  

 
18.  Godziny otwarcia resteuracji sezonowej                                                                                    

 Resteuracja sezonowa w sezonie otwarta jest od godz. 8.00 do 22.00  
 
19.  Pralki, suszarki 

Do Państwa dyspozycji są pralki i suszarki. Klucz do pralni znajduje się w Kiosku. Pralki i 
suszarki uruchamiane są przez automat na monety. Akceptowane są monety 1 i 2 CHF.  

 
Czas prania 40°  ca. 60 Min. 
Czas prania 60°  ca. 70 Min. 
 Czas suszenia  ca. 60 Min. 

 
20.  Internet  

 Internet nie jest dostępny. 
 

21.  Tablica informacyjna 
 Tablica informacyjna znajduje się koło Kiosku.    

 
22.  Telefony alarmowe 

Telefony alarmowe dotyczące Campingu znajdziecie Państwo na Recepcji. Pozostałe tele-
fony alarmowe znajdziecie Państwo na stronie 6 niniejszej broszury. 
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23.  Reklamacje 
 Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne prosimy zgłaszać pracownikom Campigu. 

 
24.  Odpowiedzialność Campingu Zeltklub Genossenschaft Glarnerland  

Zeltklub Genossenschaft Glarnerland nie ponosi odpowiedzialności za złą pogodę oraz inne 
szkody. 

 
 
 

Segregacja śmieci 
 
Naszym celem jest dbanie o naturę i zachowanie środowiska naturalnego w sposób nienaru-
szony. Prosimy o wsparcie naszych wysiłków. 
 
Unikać  Korzystajmy z produktów z min ilością opakowań. 
Pomniejszać  Ograniczajmy zurzycie wody i energii. 
Korzystajmy  Korzystajmy z systemu segregacji śmieci. 
   

                                           
           Alu                    Szkło                       Metal                        Organiczne             

             
         
         PET               Popiół            Chem WC           Ścieki             Ścieki z      Robi Dog 

    Campera  

 
Prosimy nie wyrzucać śmieci w gody. 22.00 i 8.00 aby nie przeszkadzać śpiącym 

osobom. 
 
 

Naza definicja biwakowania 
 

Dla nas camping oznacza: naturę, przyjaciół, rodinę relaks ucieczkę od pracy. Pomagając so-
bie nawzajem (pomagając zaparkować przyczepę kempingową lub rozbijając namiot), życząc 
komuś dobrego dnia lub dobrego wieczoru, darzymy szacunkiem osoby wszystkich narodo-

wości. 
 

Wszyscy pozdrawiamy się słowem „Grüezi” czy wcześnie rano, późnym wieczorem 
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Kontakt i rezerwacja terminów pobytu na Campingu Vorauen 
- Rezerwacja na pojedyńcze dni jest niemożliwa 
- Rezerwacji można zamówić e-mailem przez 7 dni lub dłużej, podając następujące 

dane. Adres emailowy vorauen@zkgl.ch 
 

● Kamper / minibus / przyczepa kempingowa z markizą (długość / szerokość) 
● Wymagana rejestracja dla grup z wieloma przyczepami kempingowymi / mobi-

lehomes 
 
Poza sezonem:  Zeltklub Genossenschaft Glarnerland 
   8750 Glarus         

Mail vorauen@zkgl.ch 
 
W sezonie:   Camping Vorauen 

 8750 Klöntal 
 Tel. +41 55 640 48 59 

    www.vorauen@zkgl.ch 
 
 
Telefony alarmowe 

Policja      117     Straż pożarna  118             
Pogotowie    144    Zatrucia   145              
Pomoc lekarska          0844 44 66 44                
Policja kantonalna          055 645 66 66             
Apteka  Apotheke Glarus, Zaunplatz 2, Glarus     055 640 10 30           
Szpital  Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99               055 646 33 33  

Dentysta Ostry dyżur Tel. Nr. 1811 – informacja medyczna 

 

Defibryllator AED (Automatic External Defibrillator) znajduje się koło Kiosku. 
 

 
Informacje tyrystyczne 

 
Glarussell 
Bahnhofstrasse 23 
8750 Glarus 
Telefon 055 650 23 23 
www.glarnerland.ch  
Godz. pracy Poniedziałek:   13:30 - 18:30 

Wtorek - Piątek:  09:00 - 12:00  / 13:30 - 18:30 
Sobota:   09:00 - 16:00 
Niedziela:   Zamknięte 

 
W Glarusell znajduje się bogaty wybór typowych dla Kantonu Glarus pamiątek. 
 

 
Touristinfo Glarnerland  
Raststätte A3  
8867 Niederurnen - Glarus Nord  
Tel. 055 610 21 25  
www.glarnerland.ch 
 
Godz. Pracy  Poniedziałek - Piątek 8.15 – 12.00  /  13.30 – 17.30 
   Sobota   8.00 – 17.30  

Niedziela  8.00 – 13.00                  
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Propozycje wycieczek po Klöntal i Glarus 
 

 
             Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe  - Rhodannenberg 

 
Ta łatwa wędrówka prowadzi wzdłuż Klöntalersee przez mistyczne lasy z pięknym widokiem 
na jezioro i okoliczne góry. Wejście do restauracji Schwammhöhe jest jest nagradzane fanta-
stycznym widokiem. Ciesz się lokalnymi specjałami z bajkowymi górskimi widokam.  
Z Rhodannenberg można wrócić autobusem do Vorauen 
  
Dystans    11 km   Czas wycieczki 3 h 20 min 
Wzniesienia  380 m    Spadki   380 m 
 

 
             Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen 

 
Ta łatwa wędrówka prowadzi przez alpejskie pastwiska i lasy z imponującym widokiem na 
Klöntalersee. Pozostwa swoją duszę pod wielowiekowymi drzewami w ogrodzie restauracij Ri-
chisau. Wariant: Autobus do Richisau, potem z Klönstalden do Alpwirtschaft Chäseren.  
 
Dystans     8 km   Czas wycieczki 2 h 30 min 
Wzniesienia  370 m    Spadki   370 m 
 

 
             Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen 

 
Mijając Gasthaus Plätz jedziemy w kierunku Rossmattertal. Stromym podjazdem naturalną 
drogą do Klönstalden i dalej do alpejskiej gospody Chäseren. Od Chäseren 600 metrów róż-
nicy wysokości do Glärnischhütte górską ścieżką, częściowo zabezpieczoną stalowymi linkami 
 
Dystans            16 km    Czas wycieczki      6 h 20 min  
Wzniesienia   1 160 m   Spadki          1 160 m 
 
 

         Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden - 
         Rhodannenberg 
 

Od Schwändeli do Unterlängenegg i dalej wzdłuż Plättli. Po zakręcie serpentyną w kierunku 
Schiiterboden i zejściu prawie 1000 metrów do jeziora Klöntal, kontynuuj do dworca autobu-
sowego Rhodannenberg. Po stromym zejściu na taras restauracji Rhodannenberg rozkoszuj 
się imponującą scenerią Klöntal. Postbus kursuje z Rhodannenberg do Vorauen  
 
Dystans       14 km   Czas wycieczki 5 h 25 min 
Wzniesienia  1 020 m    Spadki   1 020 m 
 

 
        Rhodannenberg - Glarus 
 

Częściowy etap Via Suworow prowadzi do tamy, rosyjski generał wybrał tę trasę, uciekając z 
Francji, wzdłuż Löntsch przez Riedern do Glarus. Romantyczna Tobelweg w towarzystwie sze-
lestu tętniącego życiem Löntscha czterokrotnie przekracza strumyk wyłożony dziwacznymi 
głazami. Widok z Löntschtobelbrücke wywołuje dreszcze i zastanowienie, jak wielką moc ma 
woda. 
Wariant: jeśli nie chcesz wędrować aż do Glarus, możesz pojechać Postbus z powrotem do 
Vorauen na stację Riedern 
 
Dystans             7 km    Czas wycieczki 1 h 40 min  
Wzniesienia  50 m     Spadki   430 m  
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        Karstspur Silberen 
 

Wspinaczka prowadzi nas nieustannie od Pragelpass od pastwiskowych Alp do dziwnego kra-
sowego obszaru Srebrego. Gwizd świstaków pokazuje, że dawno nas zauważono. Kozice rów-
nież rozumieją sygnał i szukają schronienia. Zapierający dech w piersiach widok i samotność 
zapraszają do odpoczynku. Szlak, który widać z daleka, prowadzi na wschód przez wysoki 
płaskowyż. Szybko znajdujemy się na rozległych pastwiskach dla owiec w Silberenalp. Droga 
powrotna do Pragel charakeryzuje się głębokim widokiem na Klöntal z ciemnoniebieskim gór-
skim jeziorem.  
 
Dystans                14 km   Czas wycieczki 5 h 30 min  
Wzniesienia  1 100 m    Spadki   1 100  
 
 

  
 Holzflue Rundweg 

 
Ta wędrówka prowadzi przez najbardziej oryginalną przyrodę i widok na dolinę Linth.  
Wędrówka rozpoczyna się na górskiej stacji Aeugstenbahn (Ennenda) w Bärenbodenz z pano-
ramicznym widokiem na południową część Glarnerland. Krótkie strome wejście prowadzi do 
górskiej gospody Aeugstenhütte. Przy odrobinie szczęścia i lornetce, pod szarą skałą Schilt 
można zaobserwować koziorożce. 
 
Dystans              4 km    Czas wycieczki 1 h 40 min  
Wzniesienia   350 m    Spadki   350 m 
  
 

Propozycje wycieczek Glarus Nord 
 

 
 Hirzli Rundweg 
     

Ta trasa prowadzi do najbardziej fascynującej góry na nizinach Glarus. Panorama i widok na 
równinę Linth, Zurych i Walensee są przytłaczające Punktem wyjścia do wędrówki jest stacja 
górska kolejki linowej Niederurnen-Morgenholz. Na stromym podejściu czasem poruszamy się 
po ścieżce Niederurnera ozdobionej rzeźbami. Oryginalne drewniane figury sprawiają, że 
wspinaczka jest wyjątkowo interesująca. Plac zabaw Robinson przy zejściu do Mettmen z 
chatką, kominkiem i „kolejką linową” rekompensuje dzieciom wysiłek. Pragnienie i głód 
można również tanio ugasić w restauracji Hirzli 
 
Dystans               7 km   Czas wycieczki 3h 15 min  
Wzniesienia  680 m    Spadki   680 m 
 
 

 
 Ahornenweg 
 

Rodzinna trasa z niepowtarzalnymi widokami prowadzi przez malownicze lasy świerkowe i 
bujne łąki. Od Niederseewald do Lochberg lekko wznosząca się ścieżka prowadzi obok gór-
skich gospodarstw do Näfelserberg Przez las do Alp Enziunen wspinacie się po alpejskim pa-
stwisku do Sööli Stäfeli. Przez piękne suche łąki o dużej bioróżnorodności rozciąga się wspa-
niała panorama i prowadzi do Heuerhütten w Gehren przez Alp Brunnmettlen z powrotem do 
restauracji Obersee. 
 
Dystans             10 km   Czas wycieczki 3 h 30 min 
Wzniesienia  600 m    Spadki   600 m 
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 Schabziger Höhenweg 
 

 

Szlak tematyczny,który na dziesięciu stacjach wyjaśnia historię prawdopodobnie najsłynniej-
szego sera ziołowego „Glarus Schabziger”. Do punktu początkowego Habergschwänd można 
dotrzeć wyciągiem krzesełkowym z Filzbach. Półgodzinne wejście prowadzi do fabryki sera w 
Nüenalp. Zostaniesz nagrodzony unikalnym widokiem i świeżymi produktami z farmy. Po Ad-
am's Hole, najwyższym punkcie na wysokości 1431 m. Po łagodnie schodzącej ścieżce zbli-
żasz się do Mullerenberg. W drodze powrotnej do Mollis można skorzystać z taksówki (079 
283 77 77), a stamtąd autobusem z powrotem do Filzbach. 
 
Dystans               9 km   Czas wycieczki 3 h 05 min   
Wzniesienia  280 m    Spadki   1 100 m 
 
 
 

Propozycje wycieczek Glarus Süd 
 

 
 
 Panoramaweg Braunwald 
 

Szlak panoramiczny w Braunwald oferuje wyjątkowe wrażenia z wędrówek, o których nigdy 
nie zapomnisz. Lekko wspinająca się ścieżka prowadzi z Grotzenbüel (w około 75 minut) 
przez Kneugrat i Seblengrat do Gumen ze wspaniałym widokiem na Oberblegisee i Alpy Glar-
ner. Przez Ortstockhaus ścieżka łagodnie opada z powrotem do Grotzenbüel. Niezależnie od 
tego, czy w jednej z górskich restauracji, czy przy ogólno dostępnym grillu czy po drodze do 
bajkowego królestwa Zwerg Bartli, panoramiczna wędrówka zachęca do odpoczynku w róż-
nych miejscach. 
 
Dystans               9 km   Czas wycieczki 2 h 55 min  
Wzniesienia  500 m    Spadki   500 m 
 

 
  Chärpfbrugg Rundwanderweg 

  
Ta wędrówka do najstarszego rezerwatu w Europie prowadzi do Kärpfbrücke i wraca do Mett-
men. Trasa rozpoczyna się na górnej stacji kolejki linowej Kies (Schwanden)- Mettmen obok 
zbiornika Garicht do Kärpfbrücke. Wskazówka: wędrówkę można rozszerzyć o Leglerhütte, 
przytulną i nowoczesną chatę SAC, która oferuje wyśmienite domowe jedzenie. 
 
Dystans               9 km   Czas wycieczki 2 h 55 min  
Wzniesienie  480 m    Spadki   480 m 
 

 
  Elm Höhenweg   
 

Podróż odbywa się autobusem z Elm (stacja kolejki linowej) do Obererbs. Trasa z zaledwie 
kilku metrów wysokości prowadzi na wysokości około 1600 m od Obererbs do Ęmpächli i jest 
bardzo popularna wśród rodzin i seniorów. Jeśli masz szczęście, pojawią się również świstaki 
a w tle fantastyczna panorama. Raj dla dzieci. Po wspaniałej wędrówce przez las czeka na 
nas restauracja Empächli. Zabawa dla młodych i starszych z legendą o Martinsloch w tle. 
Czas marszu ok. 90 min. Aby zjechać z Ęmpächli możesz wybrać kolej gondolową, wózki gór-
skie lub skutery. 
 
Dystans              6  km   Czas wycieczki 1 h 40 min  
Wzniesienia  150 m    Spadki   380 m 
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 Schiben Rundweg 
 

Ta wędrówka prowadzi przez licznie rozproszone osady na Weissenberge oraz po słonecznym 
tarasie Glarnerland. Możesz łatwo dotrzeć do punktu wyjścia Matt (stacja górska) kolejką li-
nową. Ścieżka prowadzi przez Engisboden do Stiegerberg i z powrotem do Matt. Wycieczka 
jest idealna dla rodzin. Po drodze jest kilka punktów do grilowania, a w dwóch przytulnych 
górskich karczmach można skosztować specjałów Glarus. 
 
Dystans               5 km   Czas wycieczki 1 h 30 min  
Wzniesienia  170 m    Spadki   580 m 
  

 

       Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen 

Trasa oferuje fantastyczny widok na górski świat Glarner. Punktem wyjścia jest górska stacja 
kolei linowej Linthal - Braunwald. Po kilku minutach po twardej i żwirowej nawierzchni docie-
ramy do Braunwaldalp ze zjazdem do Bächital. Wąskie ścieżki łąkowe prowadzą z gospodar-
stwa górskiego Bächialp do Oberblegisee. Zejście prowadzi szerokimi żwirowymi ścieżkami i z 
Brunnenberg przez leśne ścieżki do Luchsingen. 
 
Dystans              12 km            Czas wycieczki  4 h 10 min  
Wzniesienia   440 m    Spadki   1 100 m  
 
Text © SchweizMobil 
 
 
 

Oznaczenia szlaków turystycznych 
 

Szlak spacerowy 
Żółte drogowskazy                       Strzałki                              Romby 

 
 
 
 
 
 
Szlak górski 
Żółte drogowskazy z biało - czerwonymi strzałkami 

 
 
 
 
 
 
 
Szlak alpejski 
Niebieskie drogowskazy z biało - niebieskimi strzałkami  
 
 

 
 
 
 

         Pictures: www.schweizer-wanderwege.ch 
 

 
 

Mapy szlaków można wypożyczyć w Recepcji 
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Warto zwiedzić 
 
Naturzentrum Glarus 
 

Nature Center oferuje pomoce wizualne i stacje informacyjne 
wokół całego obszaru Glarner, dostarcza informacji na 
wszystkie tematy przyrodnicze Glarner i oferuje możliwości 
poznawania przyrody. Centrum zwiedzania Glarnerland przy 
UNESCO Tectonic Arena Sardona znajduje się w centrum 
przyrody. 
Naturzentrum Glarus 
Dworzec 
8750 Glarus   
Tel. 055 622 21 82   
www.naturzentrumglarnerland.ch 
Godziny otwrcia   Pn – Pt  14.00 – 17.30                         
                       So   10.00 – 12.00 

 
Kunsthaus Glarus 
 

Kunsthaus Glarus stanowi platformę do prezentacji szwajcar-
skiej i międzynarodowej sztuki współczesnej, a także kolekcji 
Glarner Kunstverein. Oprócz wystaw czasowych są pokazy-
wane prace z kolekcji Glarner Kunstverein.   
 
 
Kunsthaus Glarus 
Im Volksgarten 
8750 Glarus 
Tel. 055 640 25 35 
www.kunsthausglarus.ch 
Godziny otwarcia  Wt – Nd   12.00 – 18.00 

 
 

Anna Göldi Museum 
 

Muzeum pokazuje historię i tragiczny los służącej Anny Göldi, 
która została stracona mieczem w 1782 roku jako „ostatnia 
czarownica w Europie”. 
 
 
Anna Göldi Museum 
Fabrikstrasse 9 
8755 Ennenda 
Tel. 055 650 13 54 
www.annagoeldimuseum.ch 
Godziny otwarcia   
Kwiecien – Październik  Śr – Nd   13.30 – 18.00 

 
Museum des Landes Glarus (Freulerpalast) 
 

Muzeum pokazuje rozne obszary historii Glarus, np. Muzeum 
tekstyle, muzeum wojskowe, muzeum sport i muzeum miesz-
kalnictwa. 
Freulerpalast 
Im Dorf 19 
8752 Näfels 
Tel. 055 612 13 78 
www.freulerpalast.ch 
Godziny otwarcia 
Kwiecień – Listopad   Wt-Pt          10 – 12 und 14  – 17                                             

                     So / Nd       10 – 17  
                     Poniedziałek – zamknięte 
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Schoggi-Erlebnis 
 

Uzyskaj wgląd w egzotyczny świat kakao i dowiedz się cieka-
wych faktów na temat pochodzenia czekolady w Chocolatier 
Läderach. Możliwe wizyty z przewodnikiem i bez. 
 
Schoggi-Erlebnis  
Grabenstrasse 6 
8865 Bilten 
Tel. 055 645 77 80 (Przewodnik) 
www.schoggi-erlebnis.ch 
 
Godziny otwarcia    Pn – Pt   10.00 – 18.00   

Nd     9.00 – 17.00  
 
Mineralquellen Elm 
 

Od źródła do butelki. Woda przepływa przez skałę przez 
osiem lat, zanim wydobędzie się ze źródła. Podczas wycieczki 
od źródła do wysokowydajnej maszyny do napełniania po-
znasz różne etapy nowoczesnej produkcji wody mineralnej, 
takiej jak Elmer Citro. 
Mineralquelle Elm 
Wiese 8767 Elm 
Tel. 058 434 44 00 
www.elmercitro.ch 

Godziny otwarcia Po – Czw   8.00 – 11.00   13.30 – 14.30  
    Pt         8.00 – 11.00 

 
 

Landesplattenberg Engi 
 

Wydobycie i obróbka łupków  w Sernftal od XVI do połowy 
XX wieku. Historia jest pokazywana m.in. w galerii na poka-
zie slajdów. Bądź oczarowany imponującymi jaskiniami, ga-
leriami i skamieniałościami. Daty ogólnodostępnych wyciec-
zek z przewodnikiem można znaleźć pod adre-
sem:  www.landesplattenberg.ch. Grupy po wcześniejszym 
umówieniu. 
 

Landesplattenberg Engi  
Sernftalstrasse 109 
8765 Engi 
Telefon 055 642 55 55  

 
 

Glarner Schabziger  
 

W jedynej fabryce Schabziger na świecie można zapoznać się 
z tajemnicami produkcji sera "Zigerh", pikantnego, beztłus-
zczowego z dodatkami  ziół. Wycieczki po umówieniu. Krótkie 
informacje dotyczące fabryki Schabziger znajdują się również 
na stronie 13. 
 
Geska AG 
Glarner Schabziger 
Ygrubenstrasse 14 
8750 Glarus                                                                   
Tel.  055 645 21 21                                                       
www.geska.ch 
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Bäckereimuseum 
 

Muzeum piekarnictwa pokazuje wyroby piekarnicze, cukierni-
cze  a także około 100 kształtów króliczka wielkanocnego oraz 
narzędzia do zbioru zboża. Ponadto na wystawie prezento-
wane są trzy oryginalne samochody zabytkowe marki Dodge z 
lat 1899–1924. 
Bäckereimuseum  
Reckplatzstrasse 21 
8717 Benken 
Tel. 055 293 50 93 
www.baeckereimuseum.ch 
Godziny otwarcia Wt – So     8.15 – 22.00   
   Nd            8.15 – 19.00 
 

 
 

Muzeum Poskie w Rapperswillu 
 

Muzeum polskiej kultury i historii, które zajmuje obecnie dru-
gie piętro zamku pokazuje zmienną historię tej instytucji. Do-
kumentuje wielowiekową historię związków polsko-szwajcar-
skich, działalność Szwajcarów w Polsce i Polaków w Szwajcarii. 
Przedstawia polską kulturę i historię, tradycje walk Polaków o 
wolność i wiarę aż po historię ruchu Solidarności i odzyskania 
wolności w roku 1989. Szczególne miejsce zajmuje historia 2. 
Dywizji Strzelców Pieszych internowanych w Szwajcarii. 
Oprócz galerii malarstwa przedstawiony jest wkład Polaków w 
kulturę materialną i duchową Szwajcarii. Muzeum organizuje 
regularnie koncerty, wieczory autorskie i konferencje. 
 

 
Polenmuseum        Godziny otwarcia          
Schloss Rapperswil       Codziennie:   13.00 – 17.00 (Kwiecień-Październik)         
8640 Rapperswil             Weekendy:  13.00 – 17.00 (Marzec, Listopad, Grudzień)      
Tel. 0041 55 210 18 62            
www.polenmuseum.ch   
 
 
Knies Kinderzoo 

 
Azjatyckie słonie o wadze kilku ton, ciekawe afrykańskie kozy 
karłowate i zwinne małpy wiewiórcze gwarantują imponujące 
wrażenia. Przejażdżka na kucyku? A może dla bardzo odważ-
nych nawet na grzbiecie słonia? Statek piracki i plac zabaw 
oferują również dużo zabawy. 
 
Knies Kinderzoo 
Oberseestrasse 36  
CH-8640 Rapperswil  
Tel.  055 220 67 60 
www.knieskinderzoo.ch 
Godziny otwarcia   Po – Nd      9.00 – 18.00 
 

 
 
 
 
 

Concept 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  

Transaltion Tomasz Marchewka 
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Kuchnia Glarnerland 
 
 
Glarnerland jest bogaty w kulinarne przysmaki. Czy to łagodny, czy ostrzejszy ser alpejski; 
kiełbasa cielęca, biała kiełbasa cielęca lub na deser, legendarny pasztet Glarner, popularnie 
znany jako „Öpfelbeggeli”, wszystkie zasługują na spróbowanie. I do tego piwo z lokalnego 
browaru Adler. 
 
 
Glarner Schabziger 
 
Najbardziej znanym produktem jest niewątpliwie Glarus Schabziger, niskotłuszczowy ser o 
smaku koniczyny rogowej.Ponad 1000 lat temu obywatele Glarus zatwierdzili w 1463 r. 
ustawę, która zobowiązała wszystkich producentów Ziger do wyprodukowania produktu zgod-
nie ze specyfikacjami jakości i oznaczenia go pieczęcią pochodzenia. Powstał pierwszy zareje-
strowany znak towarowy. „Stöggli” jest ścierany drobną tarką i może być używane jako 
„przyprawa” do smaku dla szerokiej gamy potraw. „Zigerbrüüt” to szczególnie popularny ka-
wałek chleba z pastą ZIBU i ozdobiony różnymi owocami. Głównym daniem jest „Ziger-
Höreli”, makaron o smaku Ziger. 
 
 
 
 
 
 
 

Zigerstöggli        ZIBU       Zigerbrüüt 
 
 
Alpkäse 
 

Zdrowe zwierzęta, czyste powietrze i zrównoważone użytkowanie ozna-
czają, że na alpejskich pastwiskach rośnie ponad sto różnych ziół i traw. 
Ta bogata roślinność zawiera wiele zdrowych składników odżywczych, 
które wypasane krowy wchłaniają wraz z karmą i tym samym dostają 
się do mleka. Świeże, smaczne surowe mleko jest przetwarzane na ser 
w alpach. Tylko ser wykonany z mleka alpejskiego może nosić etykietę 

ser alpejski !!! Różne badania wykazały, że ser alpejski zawiera wyższe poziomy kwasów 
tłuszczowych omega-3 niż zwykły ser górski lub z dolin. Ser Alpejski to prawdziwa wartość 
dodana w zbilansowanej diecie! Młody ser alpejski jest łagodny, z wiekiem staje się bardziej 
pikantny 
 
Pytajcie o Alpejski ser z Glarus i rozkoszujcie się naturą. 
 
 
 
Kalberwurst 
 
Zawsze kiedy w Glarner Landsgemeinde, wyborcy spotykają się w pierwszy weekend maja, 
aby doradzać i koordynować interesy polityczne i dotyczące nieruchomości w Landsgemein-
deplatz w Glarus, jest czas na kiełbasę cielęcą. 

Kiełbasa cielęca Glarus to biała parzona kiełbasa z cielęciny, 
bekonu, mleka, jajka, białego chleba i przypraw. Kiełbasę 
podaje się z białym sosem cebulowym, ziemniakami, suszo-
nymi śliwkami, .. i  Landsgemeinde Menu jest gotowe. Kieł-
basa cielęca jest dostępna przez cały rok w wielu restaura-
cjach i można ją również kupić w każdym sklepie mięsnym. 
Z grilla smakuje równie dobrze. 
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Cervelat, szwajcarska kiełbasa narodowa 
 
Cervelat, kiełbasa z wołowiny, wieprzowiny i bekonu, jest warzona w temperaturze około    
70° C i jest prawdopodobnie najczęściej spożywaną kiełbasą w Szwajcarii. Niezależnie od 
tego, czy pieczona, czy grilowana, czy jako sałatka z kiełbasy na occie, zimna z plecaka na 
wędrówce (z musztardą lub bez), wypełniona serem i owinięta boczkiem, a następnie sma-
żona (popularnie znane jako „Pracownik Cordon Bleu”) lub wkrojona w plasterki lub kostki do 
porcji makaronu.              
 
 

  
 
 

Kto nie jadł Cervelat ten nie  
          był w Szwajcarii 

 
 

 
 
 
 
 
Glarner Pastete 
       

Pasztet Glarus, popularnie znany jako Öpfelbeggeli, to ciasto frascuskie 
wypełnione do połowy śliwkami i nadzieniem migdałowyn.  

Mniejsze wersje są zwykle wypełnione migdałami 
(süsses Beggeli) lub śliwkami (suurs Beggeli). Są 
dostępne w każdej piekrani.  
 
 

 
 
Gössi Glace  
 

Nie tak długa tradycja jak Schabziger, ale nie mniej znana w regionie Gla-
rus, Gössi Glace rozkwitła ze skrywanego przepisu  do bestsellera w ciągu 
zaledwie kilku lat. Wykonany z czystego mleka górskiego i śmietany od krów 
Glarus, Gössi Glace jest dostępny w wielu smakach. Kulinarna rozkosz, 
którą musisz spróbować. 
 

 
Brauerei Adler 
 

Od 1828 roku, najlepsze piwa warzone są w Glarnerischen Schwan-
den. Niezależnie od tego, czy są to jasne, ciemne czy sezonowe piwa 
specjalne, wszystkie mają jedną wspólną cechę: doskonale smakują. 
Nawiasem mówiąc, tych, którzy zamawiają piwo z beczki w restaura-
cji, najlepiej poprosić o „Stange” (3 dl), „ein Grosses” lub „ein Kübel” 
(4 dl). 
 

 
Glarner Souvenir 

   
Typowymi pamiątkami z Glarnerland są, oprócz kulinarnych specjal-
ności, kubki, fularki, ręczniki kąpielowe lub serwetki z typowym mo-
tywem Glarner, który przypomina okres kwitnienia przemysłu tek-
stylnego Glarner. 
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              Camping Vorauen 
 

 
1 Recepcja / Sklep spożywczy       7 Odpadki 
2 Toaleta / Prysznic         8 Pralka i suszarka 
3 WC dla niepełnosprawnych (Euro Key)    9 Defibrylator 
4 Chemiczna toaleta     10 Grill społecznościowy  
5 Ścieki      11 Plac zabaw 
6 Tablica informacyjna     12 Robidog 
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