Informationsbroschyr
Campingplats
Vorauen

8750 Klöntal, Schweiz
Välkommen till semesterregionen Glarus Land, en av de
vackraste fjällsjöar ai Europa. Vi är glada att du tillbringar
din semester på vår campingplats.

Kära gäster

Med denna broschyr vill vi bjuda dig på en upptäcktsresa genom Klöntal och Glarusregionen.
I omedelbar närhet kan du förvänta dig enkla vandringsleder, höghöjdsvandringar och högalpina klättringsturer. Cykelleder, sevärdheter, lokala kulinariska delikatesser och för att
koppla av den djupblå Klöntalersee, inbäddad som en fijord, mellan mäktiga bergformationer. I dagar med mindre fint väder har vi sammanställt en lista över värdefulla destinationer
för dig. Samtidigt hittar du användbar information om bekvämligheterna i "Vorauen" och regler som gör samexistens på campingen lättare för alla.
Läge och faciliteter
Campingplatsen Vorauen har ett underbart läge, precis vid en av de vackraste bergsjöarna i
Europa, Klöntalersee. Platserna är utan el. Det finns dock två parkeringsplatser med elanslutning, om detta är nödvändigt ur medicinsk synvinkel.
Den idylliska campingen Vorauen har platser för tält, husvagnar och campare. Toalett- och
duschanläggningarna har nyligen skapats, en handikapptoalett finns också. Tvättmaskin och
tumlare kan användas mot en avgift. I självbetjäningsbutiken kan du få de viktigaste artiklarna för dina dagliga behov. Vi skämmer bort dig i vår trädgård eller i tältet med läckra små
saker. En lekplats för de små, öppna spisarna för de stora gästerna erbjuder möjligheter att
träffa människor från andra länder och kulturer. Utgångspunkt för enkla och krävande vandringar. Postbussanslutning till Glarus. (Postbusshållplats kan nås till fots på 2 minuter)

Säsongen börjar i mitten av april - och slutar i början av oktober (www.zkgl.ch)

Kanton Glarus
Kantonen Glarus inkluderar avrinningsområdet Linth till Walensee och Linthebene väster om
Linth till Bilten och Kerenzerberg. Stora höjdskillnader kännetecknar bilden av Glarus-regionen: från det platta dalbotten på 414 meter stiger terrängen till över 3600 meter (Tödi, 3614
m över havet). Dessa kontraster återspeglas i klimatet: Inom några kilometer förändras det
från milt vid sjön Walensee med sin södra flora till hög alpin på de glacierade bergstopparna.
Men om Föhnwinden blåser genom dalen kan temperaturökningar på över 20 grader mätas
inom några timmar, även på vintern. Sernf- eller Kleintal är den enda sidodalen som erbjuder utrymme för landsbygden Engi, Matt och Elm. Politiskt är kantonen Glarus uppdelad i de
tre kommunerna Glarus Nord, Glarus och Glarus Süd.
Glarus stad
I hjärtat av Glarus, huvudstaden i kantonen med samma namn, hittar du många butiker och
en marknad (onsdag och lördag), som har lokala specialiteter att erbjuda.
Klöntal
Klöntalersee ligger på en höjd av 848 meter över havet, inbäddad i en djupt snidad sidodal.
Glärnisch (2904 m över havet) stiger söder om sjön och Dejenstogg i norr (2012 m över havet). Sedan början av 1900-talet har sjö Klöntalersee dammats upp på sin östra sida av en
liten dam och används för energiproduktion. Med en längd på cirka fem kilometer och en genomsnittlig bredd på mer än 300 meter är det en av de största sjöarna i Glarus. Klöntalersee
matas av Klön. Löntsch flyter i sin tur ut ur sjön och rinner in i Linth vid Netstal.
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Sittplan
Zelt Klub Genossenschaft Glarnerland
Sittplan och praktisk information
1. Tillgång
Tillgång till campingen är endast tillåten efter att du har registrerat dig i receptionen. När
du registrerar dig får du ett klistermärke som måste bifogas så att det syns tydligt. Markmannen kommer att följa dig till din plats. Märket måste returneras före avresa.
2. Betalning
Fakturan för vistelsen måste betalas klockan 11:00 på avresedagen. Campingplatsen i
Vorauen accepterar kreditkort.
3. Receptionens öppettider
Receptionen är öppen varje dag från 8:00 till 12:00 och från 13:00 till 22:00 under
högsäsong.
4. Incheckning
Incheckning är möjlig från 08:00
5. Utcheckning
Platsen måste lämnas klockan 11:00 på avresedagen.
6. Vilaperioder
Det finns en vila från klockan 12:00 till 13:00. Barn bör få särskild övervakning under
den tiden. Nattvila är mellan 23:00 till 7:00. Camparna tar hand om att inte bry grannarna med ljud, dålig lukt etc. Radioer bör ställas in på rumsvolym. Inget störande arbete
får utföras på söndagar och helgdagar.
7. Barriär
Barriären är stängd från 22:00 till 8:00 och från 12:00 till 13:00
8. Sanitära anläggningar
Det är mycket viktigt för oss att hålla sanitära anläggningar rena. Hjälp oss genom att
alltid lämna toaletter, tvätt- och duschsystem som de var innan du besökte. Om det
skullevara rörigt och något som inte fungerar ber vi dig att rapportera detta till granskaren. Barn under 6 år måste åtföljas av en vuxen när de använder sanitära anläggningar.
Det är förbjudet att spela i sanitära anläggningar.
9. Träd, växter
Trädpopulationen och alla andra planteringar bör skyddas. Vaktmästaren ansvarar för underhåll. Hängmattor som är fästa vid träd är strängt förbjudna på campingen. Växter som
träd, blommor och häckar samt gräsmattan får inte skadas. Platsen som du använder under din vistelse måste sedan återgå till sitt ursprungliga tillstånd. Avloppsvatten (grått
vatten) får inte tömmas på marken eller framför vattenpunkterna. Det måste bortskaffas
i anläggningarna för detta ändamål. Den ansvariga parten är ansvarig för eventuella skador på campingen.
10.Djur
Katter & hundar ska ledas i koppel i området utan undantag. Det gäller också på den
egna platsen. Kopplet får inte vara längre än 4m. Saneringen sker utanför campingen.
Plastpåsar finns tillgängliga gratis på Robi Dog Boxes. Vid åsidosättande av sittordningen
kan en påminnelse eller till och med en platsreferens göras. Ett hund staket är tillåtet
framför markisen, men detta är inte större än en sol segel mätt högst 4,00 meter från
markisen, alltid under förutsättning ett tillräckligt avstånd till grannen.
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11. Eldstäder
Förutom kommersiellt tillgängliga grillar kan endast den permanent installerade brandstationen och "Feuertrommel" (brandtrummorna) som tillhandahålls för detta ändamål
användas av säkerhetsskäl. Brandtrummorna kan hyras för en deposition på 20 CHF i kiosken. För samhällets brandstad kan trä och kol köpas i kiosken. Användare av spisen
uppmanas att rengöra grillplatsen och bortskaffa asken i den medföljande behållaren. Du
hittar de blå metallhinkarna över hela campingen.
12. Rester
Camparna kastar avfallet med de officiella, laddningsbara påsarna “Glarnerland” eller
klumpiga varor med avgiftsfrimärken. Dessa finns i kiosken. Campingföremål (luftmadrasser, stolar etc.) hör inte i behållaren. Avfallsmetall, grönt avfall och aska måste
bortskaffas separat (notera tavlan). Sopapåsar får inte förvaras utomhus på grund av
vilda djur.
13. Avloppsvatten (gråvatten)
Gråvatten måste tömmas på de speciellt utsedda platserna (se sidan 5 avfallshantering).
14. Kemisk toalett
Kemiska toaletter måste tömmas i den speciellt utsedda diskan bredvid sanitetsan lägg
ningen.
15. Mat och matrester
För att inte locka insekter och djur får mat och matrester inte förvaras på golvet eller i
soppåsar.
16. Gas
Gasunderhåll är obligatoriskt. Enheter som inte har testats ordentligt får inte installeras.
Testlimet måste fästas på ett tydligt sätt och kontrolleras rutinmässigt av platschefen.
17. Livsmedelsaffär
Livsmedelsaffären är öppen från 08.00 till 22.00 under högsäsong. Brödbeställningar
måste göras klockan 17:00 och hämtas från kl. Vykort och frimärken finns också.
18. Öppettider trädgårdsrestaurangen
Trädgårdsrestaurangen är öppen från 08.00 till 22.00 under högsäsong.
19. Tvättmaskin och torktumlare
En tvättmaskin och en torktumlare finns tillgängliga för våra gäster. Nyckeln till tvättstugan kan erhållas från kiosken efter förhandsbeställning. Den myntstyrda maskinen accepterar CHF 1 och CHF 2 mynt.
Tvätttid 40 °
Tvätttid 60 °
Torktid

ca 60 min.
ca 70 min.
ca 60 min.

20. Internet
Internetanslutning är inte tillgänglig. WIFI är inte tillgängligt.
21. Informationstavla
En informationstavla finns vid kiosken och innehåller information om evenemang och allmän information.
22. Nödnummer
För nödsituationer som påverkar campingen hittar du ett telefonnummer på receptionen.
För andra nödsituationer, kontakta lämpliga nummer enligt sidan 6.
23. Klagomål
Granskaren bör konsulteras i händelse av klagomål. Om det inte finns något tillfredsställande resultat kan platschefen också konsulteras. Om åtgärder är nödvändiga kommer dessa att initieras av skötaren.
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24. Ansvar Zelt Klub Genossenschaft
Zelt Klub Genossenschaft avvisar allt ansvar för skador orsakade av stormar eller tredje
parter. Camparen står själv för kostnader vld skadefall.

Avfallshantering
Det är viktigt för oss att förbättra ditt välbefinnande på Vorauen campingplats och att skydda
och underhålla vårt vackra landskap. Stöd vår filosofi:
Undvika

Undvik avfall; föredra att köpa produkter med liten förpackning.

Minska

Minska användningen av vatten och energi.

Utnyttja

Var vänlig separera avfallet på våra samlingsställen.

Alu

PET

Glas

Aska

Metall

Chem toalett

Skräpväskor

avloppsvatten avloppsvatten
husbil

Robi Dog

Vänligen kast inte skräp mellan kl. 22:00 och 8:00. B. glas etc., i tunnan, för att
inte störa gäster som sover.

Vår definition av camping
För oss betyder camping: natur, vänner, familj, avkoppling, fly från jobbet. Hjälpa varandra
(hjälpa till att parkera husvagnen eller ställa upp tältet), önska någon en god dag eller god
kväll (samma person flera gånger om dagen), respekt och hänsyn till människor av alla nationaliteter. Men också att känna igen om någon vill ha lugn ochro.
Förresten, med hälsningen "Grüezi" har du alltid rätt i Schweiz, vare sig det är tidigt på morgonen eller sent på kvällen.
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Kontakter och bokningar Camping Vorauen
-

Inga reservationer accepteras för enstaka platser och enstaka dagar.
Från 7 dagar och framåt kan bokningar begäras via e-post med följande data:
• Husbil / minibuss / husvagn inklusive markis (längd / bredd)
Registreringar för grupper med flera husvagnar / mobiler krävs.
Information om säsongsplatser: Tel. +41 79 679 80 61

Utom säsongen:
Mail:
Under säsongen:

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

Nödnummer
Polis

117

Brandkår

118

Ambulans

144

Förgiftning

145

Akutsjukvård

0844 44 66 44

Kantonpolisen

055 645 66 66

Apotek

: Apotheke Glarus, Zaunplatz 2 Glarus

055 640 10 30

Sjukhus

: Kantonsspital Glarus, Burgstrasse 99

055 646 33 33

Akuttandläkare kan begäras via telefon 1811

En defibrillator AED (automatisk extern defibrillator) finns i kiosken.

Turistinformation
Glarussell
Bahnhofstrasse 23
8750 Glarus
Telefon 055 650 23 23
www.glarnerland.ch
Öppettider

Måndag:
Tisdag - Fredag:
Lördag:
Söndag:

13:30 - 18:30
09:00 - 12:00 / 13:30 - 18:30
09:00 - 16:00
stängt

I Glarusell hittar du ett rikt urval av typiska Glarus-souvenirer.
Touristinfo Glarnerland
Raststätte A3
8867 Niederurnen - Glarus Nord
Tel. 055 610 21 25
www.glarnerland.ch
Öppettider

Måndag - Fredag
Lördag
Söndag

8.15 – 12.00 / 13.30 – 17.30 Uhr
8.00 – 17.30
8.00 – 13.00
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Vandringsförslag Klöntal och Glarus
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1

Vorauen – Güntlenau – Schwammhöhe - Rhodannenberg

Denna enkla vandring leder längs Klöntalersee genom mystiska skogar med en underbar
utsikt över sjön och de omgivande bergen. Stigningen till restaurangen Schwammhöhe belönas med en fantastisk utsikt. Njut av lokala specialiteter mitt i en sagolik bergsbakgrund.
Från Rhodannenberg går bussen till Vorauen.
Avstånd
Uppåt

2

11 km
380 m

Vandringstid
Nedstigning

3 h 20 min
380 m

Vorauen – Richisau – Timmerwald – Vorauen

Denna enkla vandring leder över alpina betesmarker och skogar med en imponerande utsikt
över Klöntalersee. Njut av att sitta och drömma under hundra år gamla träd vid restaurangen Richisau.
Variant: Buss till Richisau, men från Klönstalden till Alpwirtschaft Chäseren.
Avstånd
Uppåt

3

8 km
370 m

Vandringstid
Nedstigning

2 h 30 min
370 m

Vorauen – Chäseren – Glärnischhütte – Vorauen

Vi passerar Gasthaus Plätz och fortsätter mot Rossmattertal. Brant uppför på den naturliga
vägen till Klönstalden och vidare till Chäseren alpina värdshus. Från Chäseren kan 600 meters höjdskillnad till Glärnischhütte bemästras på bergsvägen, delvis säkrad med stålkablar.
Avstånd
Uppåt

4

16 km
1 160 m

Vandringstid
Nedstigning

6 h 20 min
1 160 m

Vorauen – Schwändeli – Unterlängenegg – Obere Schiiterböden Rhodannenberg

Från Schwändeli till Unterlängenegg och vidare längs Plättli. Efter en hårnålsböj mot Schiiterboden och en nedgång på nästan 1000 meter till Klöntalersee, fortsätt till Rhodannenberg
busstation. Efter den branta nedstigningen kan du njuta av den imponerande bakgrunden av
Klöntal på terrassen på restaurangen Rhodannenberg. Postbussen går från Rhodannenberg
till Vorauen.
Avstånd
Uppåt

5

14 km
1 020 m

Vandringstid
Nedstigning

5 h 25 min
1 020 m

Rhodannenberg - Glarus

Via Suwarows delsteg leder till dammen, den ryska generalen valde denna vägen när han flydde från franska armén, längs Löntsch via Riedern till Glarus. Den romantiska Tobelweg, tillsammans med raslingen i den livliga Löntsch, korsar bäcken fodrad med bisarra stenblock
fyra gånger. Utsikten från Löntschtobelbrücke får dig att frossa och ana vitnen kraft watten
har.
Variant: Om du inte vill vandra hela vägen till Glarus kan du ta Postbussen tillbaka till
Vorauen på Rieders Post-stationen.
Avstånd
Uppåt

7 km
50 m

Vandringstid
Nedstigning

1 h 40 min
430 m

7

6

Karstspur Silberen

Uppstigningen leder oss kontinuerligt från Pragelpass bort från betade Alperna till det bisarra
karstområdet i Silberen. Murmeldjuren har redan upptäckt oss och ger signal, även stengeten flyr och söker skydd. Den hisnande panoramautsikten och ensamheten inbjuder dig att
dröja. Leden, som kan ses på avstånd, leder österut över den höga platån. Vi befinner oss
snabbt i de omfattande fårbeiterna i Silberenalp. Vägen tillbaka till Pragel kännetecknas av
den djupa utsikten över Klöntal med den djupblå bergsjön.
Avstånd
Uppåt

7

14 km
1 100 m

Vandringstid
Nedstigning

5 h 30 min
1 100 m

Holzflue Rundweg

Denna vandring leder genom den mest ursprungliga naturen och utsikten över Linthalen.
Den cirkulära vandringen börjar vid bergstationen i Aeugstenbahn (Ennenda) vid Bärenboden
med en framsynt panoramautsikt över södra Glarnerland. En kort brant stigning leder till
berget Aeugstenhütte. Med lite lycka och kikare kan man observera kamois och bock under
det grå klippytet till Schilt.
Avstånd
Uppåt

4 km
350 m

Vandringstid
Nedstigning

1 h 40 min
350 m

Vandringsförslag Glarus Nord
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Hirzli Rundweg

Denna tur leder till det mest givande berget i Glarus låglandet. Panoramautsikten och utsikten över Linth slätten, Zürich och Walensee är överväldigande. Utgångspunkten för vandringen är bergstationen i linbanan Niederurnen-Morgenholz. Vid den branta stigningen rör vi oss
ibland på Niederurners skulpturväg. De ursprungliga träfigurerna gör stigningen varierad.
Lekplatsen Robinson på nedstigningen till Mettmen med timmerstuga, öppen spis och "linbana" kompenserar barnen för deras ansträngningar. Törst och hunger kan också släckas billigt i Hirzli restaurangen.
Avstånd
Uppåt

9

7 km
680 m

Vandringstid
Nedstigning

3h 15 min
680 m

Ahornenweg

Den familjevänliga cirkulära rutten med en unik utsikt leder genom pittoreska granskogar
och frodiga ängar. Från Niederseewald till Lochberg leder den något stigande vägen förbi
bergsgårdarna till Näfelserberg. Genom skogen till Alp Enziunen klättrar du efter den alpina
betesmarken till Sööli Stäfeli. Genom vackra torra ängar med hög biologisk mångfald finns
det en underbar panorama och leder till Heuerhütten i Gehren via Alp Brunnmettlen tillbaka
till restaurangen Obersee.
Avstånd
Uppåt

10 km
600 m

Vandringstid
Nedstigning

3 h 30 min
600 m

8

10

10

Schabziger Höhenweg

Temat och äventyrsspår förklarar historien om vad som förmodligen är den mest berömda
"Glarus", Schabziger, en örtost på tio stationer. Habergschwänd startpunkt kan nås med stollyft från Filzbach. Den halvtimmiga uppstigningen leder till äventyrsostbutiken i mellersta
Nüenalp. Du kommer att belönas i norr med en unik utsikt och färska produkter från gården.
Efter Adams hål, den högsta punkten på 1 431 m, följer nedstigningen till sadelgolvet. På en
svagt stigande stig kommer du till Mullerenberg. Det finns en taxitrafik på väg tillbaka till
Mollis (079 283 77 77) och därifrån med postbuss tillbaka till Filzbach.
Avstånd
Uppåt

9 km
280 m

Vandringstid
Nedstigning

3 h 05 min
1 100 m

Vandringsförslag Glarus Süd
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Panoramaweg Braunwald

Panoramaspåren i Braunwald erbjuder en unik vandringsupplevelse där du aldrig tappar synen på det högalpina bergspanoramaet. Den lätt stigande vägen leder från Grotzenbüel på
cirka 75 minuter över Kneugrat och Seblengrat till Gumen med en underbar utsikt över
Oberblegisee och Glarner Alperna. Via Ortstockhaus leder stigen tillbaka försiktigt ner till
Grotzenbüel. Vare sig du är på en av bergsrestaurangerna, grillar vid en av de öppna eldstäderna eller tar en omväg till det sagliga riket Zwerg Bartli, inbjuder den panoramavandringen att dröja vid olika ställen.
Avstånd
Uppåt

12

9 km
500 m

Vandringstid
Nedstigning

2 h 55 min
500 m

Chärpfbrugg Rundwanderweg

Denna vandring i Europas äldsta spelreserv leder till den 50 meter breda Kärpfbrücke och tillbaka till Mettmen. Vandringen börjar vid toppstationen i Kies (Schwanden) - Mettmen linbana
förbi Garicht-reservoaren till Kärpfbrücke. Den naturliga bron bildades av Niederenbach tunnelbana.
Tips: Vandringen kan utökas till Leglerhütte, en mysig och modern SAC-stuga, som kärleksfullt körs och erbjuder fin, hemlagad mat.
Avstånd
Uppåt

13

9 km
480 m

Vandringstid
Nedstigning

2 h 55 min
480 m

Elm Höhenweg

Resan sker med buss från Elm (linbanestation) till Obererbs. Vandringen med bara några
meters höjd leder från Obererbs till Ämpächli på en höjd av cirka 1600 m och är mycket populär bland familjer och äldre. Om du har tur kommer murmeldjur också att dyka upp tillsammans med ett fantastiskt panorama. Ett barnparadis eller en vandring genom jätteskogen väntar på restaurangen Empächli. Kul för unga och gamla runt legenden om Martinsloch.
Gångtid ca 90 min. För att gå ner från Ämpächli till Elm finns det en gondollyft, bergsvagnar
eller skotrar att välja mellan.
Avstånd
Uppåt

6 km
150 m

Vandringstid
Nedstigning

1 h 40 min
380 m
9

Schiben Rundweg

14
0

Denna cirkulära vandring leder genom de många spridda husen på Weissenberg ovanför
Matt, solterrassen i Glarnerland. Du kommer enkelt att nå startpunkten (bergstationen) från
Matt med en kabelledning. Stigen leder via Engisboden till Stiegerberg och tillbaka till Matt.
Vandringen är idealisk för familjer. Flera eldgropar är på väg och i de två mysiga bergsrestauranger kan du skämma bort dig med Glarus-specialiteter.
Avstånd
Uppåt

15

5 km
170 m

Vandringstid
Nedstigning

1 h 30 min
580 m

Braunwald - Oberblegisee - Brunnenberg - Luchsingen

Vandringen erbjuder en fantastisk utsikt över bergsvärlden Glarner. Utgångspunkten är bergbanan Linthal - Braunwald. Efter några minuter på hård och grusande yta når vi Braunwaldalp med fortsättning in i Bächital. Smala ängspår leder från bergsrestaurang Bächialp till
Oberblegisee. Nedstigningen följer breda grusstigar och från Brunnenberg via skogsstigar till
Luchsingen.
Avstånd
Uppåt

12 km
440 m

Vandringstid
Nedstigning

4 h 10 min
1 100 m

Text © SchweizMobil

Vandringsleder för signalering
Vandringsled
Gul skylt

Riktningspilar

Diamanter

Fjällvandringsled
Gul skylt med vit - röd - vit markering

Alpin vandringsled
Blå skylt med vit - blå - vit markering

Pictures: www.schweizer-wanderwege.ch

Vandringskartor kan lånas i receptionen
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Sevärdheter
Naturzentrum Glarus
Glarus Nature Center erbjuder visuella hjälpmedel och
informationsstationer om allt med Glarus natur att göra, ger
information om alla Glarus naturämnen och erbjuder
erbjudanden om möjligheter att uppleva naturen. Glarnerland
besökarcenter i UNESCO: s världsarv Tectonic Arena Sardona
ligger i naturcentrum.
Naturzentrum Glarus
Bahnhof
8750 Glarus
Tel. 055 622 21 82
www.naturzentrumglarnerland.ch
Öppettider
Ti – Fr 14:00 – 17:30 Lö 10:00 – 12:00
Kunsthaus Glarus
Kunsthaus Glarus erbjuder en plattform för presentation av
schweizisk och internationell samtidskonst samt samlingarna
av Glarner Kunstverein. Förutom tillfälliga utställningar visas
verk från Glarner Kunstvereins samlingar selektivt.

Kunsthaus Glarus
Im Volksgarten
8750 Glarus
Tel. 055 640 25 35
www.kunsthausglarus.ch
Öppettider
Ti – Sö 12:00 – 18:00
Anna Göldi Museum
Museet visar historien och tragiska ödet för hemhjälpen Anna
Göldi, som avrättades av svärdet 1782 som "sista häxan i
Europa" av Glarus domstol.
Anna Göldi Museum
Fabrikstrasse 9
8755 Ennenda
Tel. 055 650 13 54
www.annagoeldimuseum.ch
Öppettider

April – Okt. On – Sö 13:30 – 18:00

Museum des Landes Glarus (Freulerpalast)
Museet visar olika områden i Glarus historia, t.ex.
textilmuseet, militärmuseet, idrottsmuseet och
bostadsmuseet.
Freulerpalast
Im Dorf 19
8752 Näfels
Tel. 055 612 13 78
www.freulerpalast.ch
Öppettider April – Nov. 10:00 – 12:00 / 14:00 – 17:00
Lö/ Sö
10:00 – 17:00
Måndag stängd
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Schoggi-Erlebnis
Få en inblick i den exotiska världen av kakao och lära
intressanta fakta om chokladens ursprung på Chocolatier
Läderach. Besök möjliga med och utan guide.

Schoggi-Erlebnis
Grabenstrasse 6
8865 Bilten
Tel. 055 645 77 80 (Führungen)
www.schoggi-erlebnis.ch
Öppettider Mö – Fr 10:00 – 18:00

Lö 9:00 – 17:00

Mineralquellen Elm
Från källan in i flaskan. Vattenvandring genom berget tar
åtta år innan det kommer ut urkällan. På visningen från
källan till den högpresterande fyllningsmaskinen kommer du
att uppleva de olika stegen i modern mineralvattenproduktion, t.ex. Elmer Citro.
Mineralquelle Elm
Wiese 8767 Elm
Tel. 058 434 44 00
www.elmercitro.ch
Öppettider

Mö
Fr

8:00 – 11:00 / 13:30 – 14:30
8:00 – 11:00

Landesplattenberg Engi
Gruvdrift och bearbetning av skiffer formade livet i Sernf-dalen från 16 till mitten av 20-talet. Berättelsen visas bland annat i ett bildspel i tunneln. Låt dig förtrollas av imponerande
grottor, tunnlar och fossil. Datumen för de offentliga turerna
finns på www.landesplattenberg.ch. Grupper efter överenskommelse
Landesplattenberg Engi
Sernftalstrasse 109
8765 Engi
Telefon 055 642 55 55
Glarner Schabziger
I den enda schabzigerfabriken i världen får du insikt i
hemligheterna av ziger-produktionen, den kryddiga, fettfria
örtosten. Besök efter överenskommelse. Korta förklaringar till
Schabziger se även sidan 14.
Geska AG
Glarner Schabziger
Ygrubenstrasse 14
8750 Glarus
Tel. 055 645 21 21
www.geska.ch
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Grüezi bort till Waldwirtschaft Uschenriet
Den "Grüezi-Weg" leder från Glarus station till Ennetbühls,
Ennetrösligen och längs stenmurar med vacker utsikt över
Glarus till skogsrestaurangen Uschenriet. Njut av regionala
rätter i den mysiga restaurangen medan barnen roar sig på
lekplatsen
Uschenrietstrasse
CH – 8755 Ennenda
Tel. 0041 55 644 15 55
www.uschenriet.ch
Öppettider

Ti – Lö :
Sö:

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

Bäckereimuseum
Bagerimuseet visar bageri, konfektyr och konfektyrutrustning
samt 100 hundra påskharenformer och verktyg för att skörda
spannmål. Dessutom visas tre originella oldtimers av märket
Dodge från år 1899 - 1924.
Bäckereimuseum
Reckplatzstrasse 21
8717 Benken
Tel. 055 293 50 93
www.baeckereimuseum.ch
Öppettider som restaurang Ti – Lö
Sö

8:15 – 22:00
8:15 – 19:00

Knies Kinderzoo
Asiatiska elefanter som väger flera ton, stora giraffer och fina
ekorrapor är garant för imponerande upplevelser. En tur på
en ponny? Eller för de mycket modiga även på ruggen av en
elefant? Piratfartyget och äventyrets lekplats erbjuder också
mycket roligt.
Knies Kinderzoo
Oberseestrasse 36
CH-8640 Rapperswil
Tel. 055 220 67 60
www.knieskinderzoo.ch
Öppettider

Mö – Sö

9:00 – 18:00

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: Lena Kellenberger
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Kulinariska Glarnerland
Glarnerland är rikt på kulinariska läckerheter. Den milda eller starka alposten; kalvköttkorven, en vit kalvköttkorv eller, till dessert, den legendariska Glarnerpastete, populärt känd
som ”Öpfelbeggeli”, de förtjänar alla att bli smakade. Dessutom en öl från det lokala bryggeriet Adler.
Glarner Schabziger
Den mest kända produkten är utan tvekan Glarner Schabziger, en ost med låg fetthalt smaksatt med hornklöver. Känd i över 1000 år godkände medborgarna i Glarus en lag 1463 som
tvingade alla Ziger-tillverkare att producera sina produkter enligt kvalitetsspecifikationer och
att markera den med en ursprungsstämpel. Det första registrerade varumärket föddes. Den
fettfria osten finns som ”Stöggli” eller som en ZIBU, en pasta som är bredbar. "Stöggli" är
riven med ett fint rivjärn och kan användas som ett "krydda" för att smaka på en mängd olika rätter. "Zigerbrüüt" är en särskilt populär brödskiva med ZIBU-pasta och dekorerad med
olika frukter. Huvudrätten är "Ziger-Höreli", pasta smaksatt med Ziger.

Zigerstöggli

ZIBU

Zigerbrüüt

Alpkäse
Friska djur, ren luft och hållbar användning gör att över hundra olika örter och gräs trivs på
de alpina betesmarkerna. Denna rika vegetation innehåller många hälsosamma näringsämnen som de betande korna tar upp med fodret och därmed får in mjölken. Den färska,
välsmakande råmjölken bearbetas till ost på alpen medan den fortfarande är varm från ko.
Endast ost tillverkad av alpin mjölk får bära etiketten alpost !!!
Varför alpost?
Olika studier har visat att alpost innehåller högre nivåer av omega-3fettsyror än bergost eller talkost. Alpost är därför ett verkligt mervärde i
en balanserad diet! Ung alpost är mild, med ökande ålder blir den mer
kryddig, nyare.
Fråga efter Glarner Alpkäse och njut lite natur.
Kalberwurst
Samtidigt till Glarner Landsgemeinde, när väljarna möts den första helgen i maj för att ge
råd och samordna politisk och fastighetsaffär på Landsgemeindeplatz i Glarus, är korvkorvtiden.
Glarner Kalberwurst är en vit skalad korv tillverkad av kalvkött, bacon, mjölk, ägg, vitt bröd och kryddor. Korven serveras med en vit löksås, potatismos, torkade plommon och
Landsgemeinde Menu är klar. Kalvkorven finns tillgänglig året
runt på många restauranger och kan också köpas i vilken
köttaffär som helst. Den smakar lika bra från grillen.
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Cervelat, den schweiziska nationella korven
Cervelat, korven gjord av nötkött, fläsk och bacon, uppvärmd till ca. 70 ° C och förmodligen
den mest populära korv i Schweiz. Oavsett om stekt meden träpinne utomhus, hemma från
grillen, som en korvsallad, kall från ryggsäcken på en vandring (med eller utan senap), fylld
med ost och insvept i bacon och sedan stekt (i den folkspråk "Arbetstagare Cordon Bleu") eller i skivor eller kuber skuren i en del av pasta.

Vem har inte ätit cervelat,
var inte i Schweiz

Glarner Pastete
Glarnerpastete, populärt kallad Öpfelbeggli, är en smördeg som är halvt
fylld med plommon- och mandelfyllning.
De mindre versionerna är vanligtvis antingen fyllda
med mandlar (süsses Beggeli) eller med plommon
(suurs Beggeli). De finns i alla bagerier.

Gössi Glace
Inte lika lång tradition som Schabziger, men inte mindre känd i Glarus,
Gössis glass har blommat från ett hemligt tips till en toppsäljare på bara
några år. Gössi glass är tillverkad av ren bergsmjölk och grädde från
Glarus-kor och finns i många smaker. En kulinarisk glädje som du måste
prova.
Brauerei Adler
Familjeägt sedan 1828 bryggs de finaste ölen i Glarus-regionen i
Schwanden. Oavsett om det är ljusa, mörka eller säsongsbetonade
specialöl, de har alla en sak gemensamt: de smakar utmärkt och är
ett måste. Förresten, de som beställer fatöl i restaurangen uppmanas
bäst till "eine Stange" (3 dl), "ein Grosses" eller "Ein Kübel" (4 dl).

Glarner Souvenir
Typiska souvenirer från Glarnerland är förutom de kulinariska specialiteterna, koppar, foulards, badhanddukar eller servetter med det typiska Glarner-motivet som påminner om Glarners textilindustrins
glansdagar.
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Camping Vorauen
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Reception / Livsmedelbutik
Toaletter / Duschar
Handikapptoalett (Euro Key)
Kemisk Toalett
Avfallwatten
Informationstavla
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7 Avfall
8 Tvättmaskin
9 Defibrillator
10 Gemeskapsgrill
11 Lekplats
12 Robidog
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