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Цермат
Домът на Матерхорн
Автор: Елица Лукова

В южната част на Швейцария гордо извисява гра-
нитна осанка превърналият се в символ на стра-
ната връх Матерхорн (4478 м). След покоряването 
му от английския алпинист и изследовател Едуард 

Уимпър на 14 юли 1865 г., започва развитието на сгу-
шеното в подножието на исполина малко селище. 
Век и половина по-късно Цермат е един от придо-
билите световна слава курорти. 

Планинското градче, известно като 
дома на Матерхорн, има едва 5800 жи-
тели и няколкократно повече турис-
ти по всяко време на годината. Тук 

възможностите за спорт и екскурзии са почти 
неограничени. Казват, че размерът има значение, 
когато става въпрос за големината на пистите. 
Четирите ски зони, разположени в непосред-
ствена близост, предлагат над 360 км писти, 

повечето от които са истинско предизвика-
телство дори за умелите скиори. 

При ясно време от специално изградената па-
норамна площадка можете да се насладите на 
пленителната гледка към покритите със сняг 
алпийски колоси. Освен стабилни обувки, топла 
шапка и ръкавици не забравяйте слънчевите си 
очила, които ослепителната белота на върха 

Горнерграт - не се учуд-
вайте, ако отседнете в 
стая 4478 в малкия хотел, 
така близо до звездното 
небе. Всяка от 23-те стаи 
има необикновен номер, 
показващ височината на 
някой от планинските 
исполини в района. 



[ www.kenguru.bg ] 103 

Връх Матерхорн (4478 м)

Глетчер експрес и ви-
адуктът Ландвасер - 

уникалното съоръжение, 
построено преди повече 
от век без използване на 
скеле е с височина 65 м и 

дължина 142 м.

превръща от моден 
аксесоар във вещ от 
първа необходимост. 
Нещо повече, Малкият 
Матерхорн предлага 
целогодишно както 
на любители, така и 
на професионалисти 
отлични условия за 
практикуване на зимни 
спортове.

При бързо изкачване 
на голяма надморска 
височина без дос-
татъчно време за 
аклиматизация мно-
зина изпитват леко 
замайване, учестено 
дишане и сърцебиене. 
Указателни табели 
съветват туристи-
те да се движат 
бавно и при необходи-
мост да седнат при 
поява на тези симп-
томи на височинна 
болест. За съжаление 
тук възможности-
те за отмора не са 
многобройни, но дори 
да не сте гладни, сед-
нете на чаша топло 
какао в ресторанта 
на върха, където па-
норамните прозорци 
също предлагат маг-
нетична гледка. 

Цермат

Ако искате да видите 
Матерхорн така, 
както изглежда на 
повечето картички, 
непременно трябва да 
изкачите Горнерграт. 
Само за половин час 
построената преди 
век зъбчата железница 
отвежда туристите 
от Цермат до високия 
3135 м връх, обграден 
от 28 четирихиляд-
ника. Всеки ден повече 
от 5000 души потег-
лят към върха, за да се 
полюбуват на приказ-
ната гледка, разкрива-
ща се от панорамната 
площадка, но малцина 
остават, след като 
потегли и последни-
ят влак обратно към 
Цермат. Казват, че в 
малкия хотел на върха 
с едва 23 стаи често 
отсядат търсещи 
вдъхновение писате-
ли. 
Любителите на при-
казните алпийски пей-
зажи могат да се от-
правят на незабравимо 
пътуване с Глетчер 
експрес. За близо 8 часа 
считаният за най-бав-
но движещия се екс-
прес в света изминава 

Многобройните чети-
рихилядници в района 
са притегателна сила 
за алпинисти и плани-
нари, но ако нямате 
сериозната подготов-
ка за такова изкачване, 
Цермат ще ви пред-

ложи нещо не по-мал-
ко вълнуващо. Всеки 
може да покори Клайн 
Матерхорн (Малкият 
Матерхорн) с изгра-
дената на най-голяма 
надморска височина в 
Европа въжена линия. 

Планинският гребен 
(3883 м) е разположен 
между Матерхорн и 
масива Монте Роза, 
където се намира 
най-високият връх в 
Швейцария - Дюфур 
(4634 м).

290-те километра, 
делящи Цермат от 
бутиковия курорт Сен 
Мориц. Железният път 
на теснолинейката се 
вие ту в подножието 
на заснежени алпийски 
върхове, ту над дъл-
боки клисури, минава 
по 291 моста и през 91 
тунела. Живописният 
маршрут на Глетчер 
експрес ни отвежда до 
намиращия се на 2033 
м н.в. проход Обералп, 
близо до който изви-
ра река Рейн. Малко 
по-късно, спускайки се 
към Хур - столицата 
на кантона Граубюн-
ден, влакът преминава 
през район, наричан не 
без основание Швей-
царския Гранд каньон. 

Тук преди хилядолетия 
проправящата си към 
Северно море река 
Рейн образува дълбо-
ка 486 метра клисура. 
Недалеч от Филизур 
Глетчер експрес изви-
ва снага по виадукта 
Ландвасер, включен в 
Списъка на световно-
то културно и при-
родно наследство на 
ЮНЕСКО. 
Освен на спиращи-
те дъха и сърцето 
алпийски пейзажи по 
време на това нео-
бикновено пътуване 
туристите могат 
да се насладят и на 
превъзходната храна, 
която се сервира във 
влака. Неслучайно мо-

тото на компанията 
е "Само най-доброто е 
достатъчно добро за 
нашите пътници".

Преди да се отпра-
вите на вашето 
вълнуващо приключе-
ние, трябва да имате 
предвид, че до Цер-
мат може да се стиг-
не само с влак или 
хеликоптер. В градче-
то с кристално чист 
алпийски въздух е 
забранено движение-
то на автомобили, а 
най-близкото селище, 
до което можете да 
стигнете с кола, е 
Теш, откъдето има 
влак до Цермат на 
всеки 20 минути. 


