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Jednak czasami wybór nie spełnia naszych 
oczekiwań ze względu na masowe miejsca od-
poczynku, gdzie nie możemy uciec od codzien-
nego rytmu i jedynymi atrakcjami pozostają 
kulinarne odmiany codziennego jadłospisu 
oraz obecność morza.
Dla wszystkich, którzy zmęczeni są typowymi 
hotelami, głośnymi restauracjami oraz prze-
ludnionymi plażami, pragnę zaprezentować 
kilka miejsc, gdzie można odczuć indywidu-
alny charakter danego miejsca, przenieść się 
w świat luksusu i poznać najlepsze kulinarne 
specjalności oferowane przez najlepszych 
kucharzy świata. Urlop w takich niezwykłych  
i oryginalnych miejscach może stać się dla wie-
lu nową pasją poznawania coraz to nowych 
hoteli typu boutique.
Engandyna
Naszą przygodę z rozpoczniemy od Szwajcarii 
i regionu Engandyny, gdzie rozległy krajobraz, 
przejrzyste powietrze i urok nienaruszonej 
przyrody pozwoli nam na oderwanie się od 
codzienności.
Niewiarygodne jest, iż wschodnia część Szwaj-
carii praktycznie nie zmieniła swojego charak-
teru i oblicza od czasów naszych praprzodków. 
Na obszarze obejmującym 170 km2 natkniemy 
się na nienaruszoną od setek lat naturę, bez 
integracji człowieka. Park Narodowy leżący  
w pobliżu Zernez stanowi rezerwat natural-
nym, chroniony całkowicie przed wpływami 
człowieka. Świat flory i fauny rozwija się w nim 
jak przed wieloma setkami lat.

We wschodniej Engandynie zachwyt budzą 
majestatyczne góry, niesamowita przestrzeń 
oraz przejrzyste powietrze. Promienie wscho-
dzącego południowego słońca odbijają się  
w przejrzystych strumykach i kropelkach rosy 
pobłyskujących kolorami tęczy. To tutaj ma się 
wrażenie, że znaleźliśmy się tak blisko nieba, 
że wystarczy wyciągnąć rękę, aby odczuć ko-
jący wpływ natury na nasz organizm.
Nie wzbudza się w nas dlatego zdziwienie, iż 
od lat Szwajcarię odwiedzają artyści, malarze  
i architekci szukając inspiracji, kontaktu z przy-
rodą i oderwania się od utartych wzorców.  
Wystarczy spojrzeć na indywidualność i ory-
ginalność wielu miejscowości, aby zrozumieć 
jakimi posłankami kierują się do dnia dzisiej-
szego mieszkańcy, starając się połączyć wielo-
letnią tradycję z przyrodą i dzisiejszym lifestyle. 
Przykładem takiej mieszanki jest z pewnością 

Hotel Castell 
znajdujący się w miejscowości Zuoz. Barwne 
akcenty umiejętnie podkreślające nowocze-
sność i oryginalność każdego pomieszcze-
nia oraz wyjątkowa elegancja to charakte-
rystyczne cechy tego wyjątkowego hotelu.  
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Pierwsze promienie wiosennego słońca, delikatna zieleń pojawiająca się wo-
kół nas oraz zapach kolorowych kwiatów, jak co roku budzą w nas potrzebę 
odpoczynku i oderwania się od codziennych obowiązków. 
Co roku każdy z nas stara się skrupulatnie zaplanować swoje wolne dni, biorąc 
pod uwagę możliwości finansowe, warunki klimatyczne lub oczekiwania i ży-
czenia swoich bliskich. Często decydujemy się na rodzinny urlop w Polsce lub 
w tradycyjnych kurortach turystycznych.

znanych zaliczane są Isola Bella i Isola Madre. 
Tamtejszy ogród botaniczny przedstawia hi-
storię poszczególnych roślin i drzew takich 
jak kasztanowiec, cytryna czy magnolia. Nato-
miast Isola Bella jest najbardziej znaną wyspą  
i prawdziwym dziełem sztuki stworzonym 
przez ludzi. Rezydencja rodziny Borromeo ofe-
ruje zwiedzającym elegancką i luksusową at-
mosferę i stanowi prawdziwe muzeum, w któ-
rym zachowały się kosztowne gobeliny, meble, 
rzeźby, obrazy i inne dzieła sztuki.

Parkhotel Delta
Ten nowoczesny 5-gwiazdkowy hotel nad je-
ziorem Lago Maggiore jest idealnym miejscem 
odpoczynku dla wszystkich spragnionych ziele-
ni, spokoju i chętnie korzystających z zabiegów 
spa. Położony pośrodku przepięknego subtro-
pikalnego ogrodu o powierzchni 80.000 km  
jest gwarancją wspaniałego wypoczynku. 

Engandyna i Lago Maggiore
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Wybudowany w 1912 roku przez Nicolausa 
Hartmanna na wspaniałym tarasie widoko-
wym jest typowym przykładem połączenia 
architektury ze sztuką. Na początku lat 90-tych 
Hotel Castell został przebudowany przez UN 
Studio z Amsterdamu oraz przez architekta 
Hansa Jorga Ruch. Nowy styl nadaje mu wyjąt-
kową ciepłą atmosferę nawiązującą do klasycz-
nej tradycji i nowoczesnych nurtów. Kolorowe 
akcenty zostały naniesione przez Gabrielę 
Hächter i artystkę Pipilotti Rist.
Castell jest również doskonałą platformą dla 
nowoczesnych artystów, których dzieła zostały 
umiejętnie wkomponowane w różne zakamar-
ki hotelu. Znani artyści tacy jak Rom an Signer, 
Pipilotti Rist, Peter Fischli/David Weiss, Carsten 
Holler, Martin Kippenberger, James Turell i wie-
lu innych wykorzystało powierzchnię hotelo-
wą na nowoczesne wystawy i stworzyło w nim 
platformę, na której prezentowane są nowe ar-
tystyczne style. Sztuka stała się zintegrowanym 
i żywym elementem Castell. Zdjęcia, instalacje, 
Art Events i wystawy stwarzają tutaj niepowta-
rzalną atmosferę, w którą wkomponowane 
zostały zbiory nowoczesnej sztuki. Najbardziej 
spektakularne pomieszczenie stanowi „Skyspa-
ce, Piz Uter” stworzone przez James Turrell.
Lago Maggiore
Z przepięknej krainy Engandyny przenieśmy 
się do uroczej Ascony i jeziora Lago Maggiore, 
które od wielu lat przyciąga swoimi zaletami 
turystów z całego świata. Rozległe doliny, szafi-
rowe jeziorne głębiny oraz bujna zieleń tworzą 
obraz idealnego krajobrazu wzbogaconego 
alpejskimi szczytami. 
Jezioro Lago Maggiore leży na północy szwaj-
carskiego Tessin i należy po północnej stronie 

czas na odpoczynek, luksus i wyjątkowe wrażenia 
z dala od masowego ruchu turystycznego

do Piemont a po wschodniej do Lombardii. Już 
dawno znane gwiazdy i osobistości takie jak 
Napoleon, caryca Alexandra Federova i Queen 
Viktoria odkryli czar tego drugiego co do wiel-
kości jeziora Włoch, spędzając wolne chwile 
nad subtropikalnym zachodnim wybrzeżem. 
Po wojnie wielu artystów, pisarzy i intelektuali-
stów takich jak Hess czy Remarque, Frisch czy 
Highsmith lub Max Ernst wybrali to miejsce na 
swoje rezydencje.
Ascona i Locarno są zaliczane do najbardziej 
ekskluzywnych i ulubionych miejsc turystycz-
nych Szwajcarii. Setki kilometrów tras wędrow-
nych i wygodne szlaki spacerowe pozwalają 
na odkrywcze wycieczki wśród interesujących 
alpejskich kulis. Do obowiązkowych progra-
mów zaliczana jest wycieczka na wyspy Borro-
mee, których nazwy wywodzą się od rodziny 
Borromeo, włoskiej rodziny arystokratycznej 
i dawnych właścicieli wysp. Do najbardziej 

Reiseagentur BAVARIA
Inh. Dominika Hilger
Einsteinstrasse 157
81675 Monachium
tel. 089-411 89 286
info@reiseagentur-bavaria.de
www.reiseagentur-bavaria.de

Sprzedaż wysyłkowa 
zamówienia prosimy kierować na adres:
info@reiseagentur-bavaria.de

Cena:12.95EUR
Ilość stron: 108

Przewodnik można też zakupić 
w naszej Agencji Turystycznej BAVARIA.

Polskojęzyczny
Przewodnik
po Monachium
i Bavarii

W następnym wydaniu zaprezentuję Państwu kolej-
ne wybrane przeze mnie hotele, które pozwolą nam się 
przenieść w inny świat i zapomnieć choć na chwilę o co-
dziennych obowiązkach. Myślę, że każdy z nas zasługuje 
na odrobinę luksusu i uczucia pełnego relaksu w pięknym 
otoczeniu oraz z dala od przetartych szlaków. 
Zapraszamy do naszej Agencji Turystycznej
Reiseagentur BAVARIA

Ale nie tylko jego otoczenie, wyjątkowy wy-
strój czy cisza z dala od zgiełku turystycznych 
miejscowości zasługuje tutaj na wyróżnienie. 
Wyjątkowym miejscem, w którym chętnie spo-
tykają się wieczorami goście hotelu jest restau-
racja gourmet Delta wyróżniona 15 punktami 
Gault Millau (przy 20 możliwych) oraz Delta 
Beach Lounge położona bezpośrednio nad sa-
mym Lido Ascona.
Miłośnicy turystyki aktywnej mogą połączyć tu 
swój odpoczynek z wędrówkami w pobliskie 
Alpy lub poświęcić się swojej pasji golfowej.  
W pobliżu hotelu znajdują się następujące 
pola golfowe:
•  Golf Club Patriziale Ascona (Ascona, CH)
 www.golfascona.ch
•  Cliff Potts Golf Academy (Ascona, CH)
 www.cliff-potts-golfacademy.com
•  Golf Gerre Losone (Losone, CH)
 www.golflosone.ch
•  Sake Golf Pitch & Putt Academy (Losone, CH)
  www.sakegolf.ch
•  Scuola Golf Locarno (Locarno, CH)
 www.golflocarno.ch 

Lago Maggiore 

Parkhotel Delta

Lago Maggiore Parkhotel Delta

Engandin Castell  Aussicht

Parkhotel Ascona
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