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F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Entradeta:
Al cantó del Valais es troba situat al sud-oest de Suïssa i és fronterer amb
França i Itàlia. El cantó és sobirà i forma part de la Confederació
Helvètica des de 1815. La seva capital és la ciutat de Sion. Al cantó hi
coexisteixen dues comunitats lingüístiques, una de parla francesa i l'altra
de parla alemanya. M’agradaria destacar un detall important. A l’escut
del cantó, la seva bandera, perquè ens entenguem hi estan
representats els tretze districtes en forma d'estrelles, un per a cada
districte.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Si mai us plantegeu visitar el cantó del Valais, val la pena que, sapigueu
que des dels aeroports internacionals de Ginebra i Zurich es pot arribar
fins a Zermatt amb els ferrocarrils de la SBB, realitzant un sol transbord a
Visp. La durada del trajecte és d'unes tres hores i mitja.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Al Valais gaudireu d’unes vacances variades i, al mateix temps,
interessants, màgiques i sorprenents. No oblideu mai que aquí trobareu
la tranquil·litat més absoluta i l'activitat més afina als vostres gustos.
Deixeu-vos portar per la ruta que realitzarem al llarg del capítol número
19 del podcast Experiències Viatgeres.
L’eslògan creat per l’Oficina de Turisme del país Helvètic que deia, obro
cometes, «fem de tot perquè desconnecti del tot», tanco cometes, em
sembla brillant. Us puc assegurar que després d’haver visitat Suïssa en
diverses ocasions sóc incapaç de trobar un lema més apropiat que
aquest. De fet n’hi ha un altre que és igualment extraordinari, però avui
no s’escau. Us prometo que el dia que visitem aquell poblet us el faré
saber. Aleshores, ho descobrireu.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
A Experiències Viatgeres voltem amunt i avall pel món tot visitant:
ciutats, pobles i regions. Al mateix temps, som una guia útil per planificar
diferents rutes que esperem que esdevinguin experiències úniques i
irrepetibles.
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Viatgem per gaudir dels petits detalls de les localitats que visitem i per
viure noves aventures.
Com a leitmotiv del podcast ens agrada una frase de l’Èlia Guardiola, la
nostra experta en màrqueting emocional i experiencial predilecte, que
diu que “estem fets d’històries, de moments i d’experiències”.

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Benvinguts al dinovè capítol del podcast Experiències Viatgeres. Un
espai mensual d’experiències en viatges i escapades per gaudir de
l’slow travel.
En el programa d’avui deixeu-vos portar per la ruta que realitzarem al
llarg del capítol d’aquest mes, titulat, «Zermatt, allà on podem observar
les muntanyes a través dels mélèzes al ritme del Gornergratbahn».
Aquest mes, i per primera vegada al podcast, ens hem desplaçat fins a
Suïssa. Més concretament al cantó del Valais. Ja us avanço que no serà
el darrer programa que dedicarem al país Helvètic.
D’aquest indret me’n he enamorat a base d’anar-lo visitant any rere
any. Poc a poc me’l he anat fent molt proper. A dia d’avui no em puc
estar de recomanar-lo una i altra vegada.

F/in SINTONIA uns segons a PP i F/out fins a resoldre.
(MUNTATGE) F/in FX Cotxe uns segons a PP i passa a 2P.
Parlament I:
Com que viatgem amb cotxe hem de saber que la carretera tan sols
arriba fins al poble de Täsch. Per tant, és la darrera població accessible
en vehicle privat. A partir d’aquest punt comença la prohibició de
circulació de vehicles a motor. Així doncs, si es vol arribar fins a Zermatt
cal insistir en que l’única manera de poder-hi accedir és a bord del
Matterhorn Gotthard Bahn des de Täsch. Ja que a Zermatt està prohibit
l'ús d'automòbils o vehicles que usen combustibles. Únicament es
permet l'ús de cotxes elèctrics o de les ambulàncies i serveis de
seguretat ciutadana.
En conseqüència a Täsch aparquem el vehicle en un dels diversos
pàrquings del poble. La localitat té l’arquitectura característica dels
pobles típics del cantó del Valais. Es troba situat al districte de Visp a
1449 metres d’alçada. Segons MySwitzerland, l’Oficina de Turisme de
Suïssa, el poble té censats 998 habitants.
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S’ha de tenir en compte que Täsch, bàsicament, és un lloc de pas. La
vila, principalment, és la porta d'accés a Zermatt. Val la pena destacar
que des de Täsch surten trens cap a Zermatt cada mitja hora.
Ens trobem a tan sols 6 quilòmetres del destí que visitarem aquest cap
de setmana. Es tracte del poble balneari més famós de la Confederació
Helvètica. Com bé sabeu, ens dirigim cap a Zermatt.
Tot i que Täsch és maco, com la majoria dels pobles del Valais, no seria
pas el primer poble que visitaria si fos la primera vegada que
recorregués el cantó.
Al cantó hi ha un bon grapat de pobles, com per exemple: Zermatt,
Saas-Fee, Sierre, Saint-Maurice, Betten, Leuk, Unterbäch i CransMontana, que són altament recomanables visitar-los i, al mateix temps,
realitzar-hi una ruta amb cotxe extraordinària entre ells. Una bona prova
d’això és que el Grand Tour of Switzerland oficial els recórrer tots ells.
Un consell: si ho diu el Grand Tour és que val molt la pena. Dit d’una altra
manera és com quan la guia Michelin ho qualifica amb tres estrelles i
recomana enormement desviar-s’hi.
Ara bé, també és cert que, cadascú s’organitza els seus propis viatges a
la carta. Si em permeteu, d’alguna manera, els viatges són de les
poques coses que, a dia d’avui, són totalment a la carta. I si en un
poble no hi volem estacionar, ni hi parem i punt. Sense cap explicació.
Una bona mostra d’això és que en cap cas hi duríem a terme una
parada i fonda.
Tal com s’ha dit Zermatt és un destí ideal per visitar durant un cap de
setmana. Es tracte d’un poble idíl·lic on és possible demostrar que la
naturalesa és omnipresent.

(MUNTATGE) RS FX Cotxe encadenat amb FX Ambient Täsch
uns segons a PP encadenat amb FX Ambient estació uns
segons a PP. Encadenat amb F/in FX Tren Matterhorn Gotthard
Bahn uns segons a PP i passa a 2P.
Parlament II:
De camí a Zermatt escolto La màquina de cosir. Una cançó que cada
vegada que les notes del piano, les del pedal-steel, les de la veu de la
Beth i les del tempo de la màquina de cosir entren dins meu em
recorden perquè aquests paisatges són tan especials i, a la vegada, tan
màgics per mi.
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(MUNTATGE) RS FX Tren Matterhorn Gotthard Bahn encadenat
amb Música “La màquina de cosir” uns segons a PP i passa a
2P.
Les vistes als Alps em serveixen per no oblidar-me mai on sóc. No deixo
d’observar la finestra, i en aquest moment, la cançó de la Beth va
ressonant dins meu i diu...

(MUNTATGE) F/in Música “La màquina de cosir” de 02:08 a
02:32 i F/out.
El verd dels prats contrasta amb la vermellor del Matterhorn Gotthard
Bahn. L’any 1898 s’inaugurava la línia de ferrocarril que cobria la ruta
entre Täsch i Zermatt. És l’anomenat Matterhorn Gotthard Bahn. Els
avets, els pins i els mélèzes que m’acompanyen durant el trajecte
semblen simples espectadors d’una obra de teatre extraordinària.

(MUNTATGE) F/in FX Ambient Zermatt uns segons a PP i passa
a 2P.
Acabem d’arribar a Zermatt. Ens trobem al poble alpí a 1.620m
d’alçada. Som al final de la profunda vall del Mattertal. La vila és una
població lliure de vehicles a motor. Hi hem accedit des de Täsch a bord
del Matterhorn Gotthard Bahn amb tan sols 12 minuts. Val la pena
recordar que al poble també s’hi pot arribar amb helicòpter.

Parlament III:
Per damunt de les glaceres circumdants del Matterhorn, els seus quatre
vessants s'orienten als quatre punts cardinals. La muntanya domina el
destí del programa d’avui, situat al cantó del Valais, al nord-est i el
Breuil-Cervinia, a la Vall d'Aosta, cap al sud.
Zermatt és tot un centre turístic als peus del Matterhorn. És un dels sis
cims més alts dels Alps. Té una alçada de 4.478 metres. Perquè ens
entenguem, a Catalunya, el Matterhorn el coneixem amb el nom del
Cerví.
La regió coneguda amb el nom de Zermatt-Matterhorn és ideal per a
unes vacances romàntiques, familiars i d’aventura. La regió ofereix una
oferta gastronòmica de primer nivell. No oblideu que dormir a Zermatt és
realment impressionant. Durant la nit no deixareu d’observar el Cerví, i si
us lleveu d’hora podreu veure sortir el sol darrera del Matterhorn.
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Zermatt ens desperta unes vibracions que ens diuen que el poble és molt
més que una estació d'esquí. És un conjunt d'emocions i de sensacions
inoblidables. No tingueu cap mena de dubte que ens trobem en una
destinació de muntanya de primer nivell, a nivell mundial, plena
d'història i de paisatges únics i irrepetibles.
A l’ipad sona una altra cançó però sé, tal i com diu la cançó La
màquina de cosir, que si segueixo el fil d’aquest indret ben aviat arribarà
i valdrà molt la pena.
Segurament, també, us succeeix a l’ipad que passem de sentir a
escoltar amb una facilitat admirable. Tan difícil que sembla i tan fàcil
que és a la pràctica. Quantes vegades ens pensem que ens escolten i ni
ens senten. Aquí, en aquest moment, enmig de Zermatt, sona una
cançó molt especial que em canta, obro cometes, “a cada matís, a
cada racó, és tan senzill que no cal buscar”. Tanco cometes. Les notes
avancen, i de cop, sento, obro cometes. “És tan senzill que no cal
buscar. Hi ha tanta llum que és tot més clar”. Tanco cometes.

(MUNTATGE) RS Ambient Zermatt encadenat amb Música “”
uns segons a PP i F/out.
Parlament IV:
A mitjans del segle XIX, a la vila, s’hi començaven a instal·lar les
principals famílies hoteleres suïsses. Principalment a causa de l'interès
dels primers turistes i alpinistes, la majoria britànics. Amb el pas dels anys
Zermatt s’ha convertit en una de les estacions d'esquí més conegudes i
exclusives de Suïssa juntament amb Sant Moritz, Klosters i Gstaad.
Actualment a Zermatt hi podem trobar una àmplia oferta d'allotjaments
i restaurants de diferents categories i preus des dels hotels històrics com
el Boutique Hotel Monte Rosa a hotels de gran luxe, convertits en tot un
referent a nivell mundial, fins a còmodes hostals i apartaments situats
estratègicament de punta a punta de la població. Val la pena destacar
que a la vila la majoria dels hotels disposen dels seus propis taxis elèctrics
per recollir els seus hostes tan bon punt arriben a l’estació de la vila.

(MUNTATGE) RS Música “” encadenat amb F/in Ambient
Zermatt uns segons a PP i passa a 2P.
A dia d’avui podria semblar estrany però, el casc antic de Zermatt en el
seu moment eren prats. Ara és una destinació mítica i única als Alps
Suïssos. És un dels pobles més turístics del país, tan a l’hivern com a
l’estiu. Tot i així, convé recordar que en seu moment les condicions de
vida de la vila varen ser les pròpies dels pobles de muntanya.
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L’any 1865 es produïa la primera ascensió al Cerví. Una data que va
marcar un abans i un després en la història de l'alpinisme. Com molt bé
diu la web oficial de turisme de Zermatt, la vila i el Matterhorn formen un
binomi únic al món.
El conjunt de cases, l’església, els xalets, els hotels i les botigues de luxe
conformen el nucli de Zermatt. Partir des de la Bahnhofstrasse i passejar
entre les cases de fusta plenes de flors i la verdor de l’entorn és com
estar en un oasi ple de pau i tranquil·litat.

(MUNTATGE) RS Ambient Zermatt encadenat amb Música “”
uns segons a PP i passa a 2P fins a resoldre.
(MUNTATGE) F/in Ambient Zermatt uns segons a PP i passa a
2P.
Parlament V:
Al poble val molt la pena visitar el barri de Riedweg. Bàsicament per tal
de poder delectar-nos amb les millors vistes del Cerví des de Zermatt.
Per tal d’accedir al barri ens desplacem fins a l'estació del funicular del
Sunnegga i agafem un ascensor. Aquest, ens deixa just enfront d'un dels
millors restaurants de Zermatt, el Cervo Hotel.
Des d'aquí, tot pujant pel carrer, i tal i com us deia, es pot gaudir d'unes
de les millors vistes al Cerví des de Zermatt. Si preferiu que les vistes siguin
inoblidables, us recomano pujar-hi a l’hora que es pon el sol sobre
Zermatt i el Matterhorn. Aleshores, el record que us emportareu de
Zermatt us vindrà a la retina cada vegada que tanqueu els ulls. Tal i com
canta la Beth recordeu que, obro cometes, “és tan senzill que no cal
buscar. Hi ha tanta llum que és tot més clar”. Tanco cometes.
A partir d’aquest instant no oblidareu mai que Zermatt, a part d’estar
estretament vinculat amb la muntanya més famosa del món, és un
centre de vacances que ha aconseguit mantenir el seu caràcter
original romàntic oferint, a parts iguals, possibilitats de passeig pels
turistes culturals amants de l’slow travel i excursions gairebé il·limitades
pels turistes amants del muntanyisme.
Un altre detall important que tampoc oblidareu mai és la ubicació de
Zermatt. Es troba situada als peus del Matterhorn. La regió, que és
coneguda amb el nom de Matterhorn Glacier Paradise, ofereix 54
telefèrics i telecadires i 360 km de pistes.
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Des que els primers alpinistes van començar recórrer els cims que
envolten la població, destacant el Matterhorn i tot el massís del Mont
Rosa, Zermatt va experimentar un augment turístic imparable.

(MUNTATGE) RS Ambient Zermatt.
(MUNTATGE) F/in Música “” a PP fins a resoldre.
Parlament “Hotel Mont Rosa”:
(MUNTATGE) F/in FX Ambient hotel a PP uns segons i passa a
2P.
L'hotel Mont Rosa es troba en ple centre de Zermatt. És una casa
tradicional de quatre estrelles i forma part de la cadena Seiler Hotels.
Entre el 2008 i el 2009 l'hotel va ser renovat fins a l'últim detall.
L'original Hotel Seiler és va aixecar sobre els fonaments de la llegendària
Fonda Lauber, que es va establir a Zermatt l’any 1839.
Des d’aleshores fins ara l'hotel més tradicional de Zermatt ha acomodat
visitants d’arreu del món. Comprovem que l’establiment respira l'encís
de la Belle Époque. Alguns espais de l’hotel, com el restaurant, tenen
característiques estètiques de finals del segle XIX.
Hem demanat poder veure una de les diferents suites de l’hotel i hem
comprovat que gaudeixen de vistes panoràmiques als Alps.
L’hotel és una casa carismàtica de la vila alpina. Té l'encant de la
hoteleria alpina típicament Suïssa unida a les infraestructures d'un hotel
modern.
L’Hotel Mont Rosa va ser l'hotel on va allotjar-se Edward Whymper, el
primer alpinista que va pujar al Cerví el 14 de juliol de 1865. És per aquest
motiu que l’hotel més antic de Zermatt, que traspua història a cada
racó, ha decidit homenatjar l’alpinista anglès anomenant Edward Bar el
cafè bar de l’establiment.
L’Edward bar ens ofereix un ambient intimista i distès. Gaudim d’un
còctel fantàstic. Els colors naturals, els murs empedrats i la fusta li creen
una atmosfera totalment acollidora.

(MUNTATGE) F/in FX Ambient hotel a PP uns segons encadenat
amb F/in FX Ambient habitació d’hotel a PP uns segons i passa
a 2P.
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L’habitació és maquíssima i a la vegada molt acollidora. Ens posem
còmodes per poder gaudir de les vistes extraordinàries al Cerví.
Realment el hastag #InLOVEwithSWITZERLAND, creat per l’Oficina de
Turisme de Suïssa, MySwitzerland, en el meu cas, no pot estar més ben
aconseguit.

(MUNTATGE) RS FX Ambient habitació d’hotel encadenat amb
F/in FX Ambient Zermatt a PP uns segons i passa a 2P.
Parlament “Sopar a Zermatt”:
Aprofitant que som a Suïssa no ens podem permetre el luxe
d’abandonar-la sense abans haver gaudit d’una autèntica fondue
helvètica.

(MUNTATGE) RS FX Ambient Zermatt encadenat amb F/in FX
Ambient restaurant Zermatt uns segons a PP i passa a 2P.
Entrem al restaurant Carnotzet. Com que tot just comença a fer-se fosc
podem observar que el restaurant, que forma part de l’Hotel Mont
Cervin Palace, té bones vistes al Cerví. Que bonic és. Tot és cobert de
fusta. Desprèn un aire romàntic extraordinari. L’espai és bucòlic.
Afortunadament, no hi ha gaire gent. Així doncs, podrem sopar en un
ambient íntim. La carta és àmplia, però avui ja sabem què volem.
Demanem una fondue suisse i un Fendant Chanoines, un vi típic del
Cantó del Valais ideal pel que soparem avui. Com que ens agrada
gaudir de productes típics tot el que hem demanat avui són productes
suïssos.
Sense cap mena de dubte és la millor companyia per gaudir d’una
bona fondue helvètica. Segurament ho notarem quan demanem el
compte. Ja hem decidit que no farem postres. Els postres els hem
comprat durant el dia a la Bäckerei Fuchs. Evidentment, també són una
especialitat suïssa. Ens hem decantat per un tall de pastís d’albercoc i
un altre de pruna.
El millor després d’un bon sopar, i més si és a Suïssa, és el moment que
has demanat el compte i aquest, arriba a la taula. El repassem i
paguem. Una mica més i hem de demanar un crèdit.

(MUNTATGE) RS FX Ambient restaurant Zermatt encadenat
amb F/in FX Ambient Zermatt uns segons a PP i passa a 2P.
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Aprofitant que el clima és agradable decidim passejar a poc a poc i
sense presses cap a l’hotel.

(MUNTATGE) FX Ambient Zermatt a 2P fos amb F/in FX Ambient
habitació d’hotel uns segons a PP i passa a 2P.
Un detall: dormir a Zermatt és un luxe. Silenci absolut. Ni un sol soroll. Hem
dormit d’una tirada.

(MUNTATGE) RS Ambient habitació d’hotel.
Ens llevem totalment descansats i preparats per gaudir d’una excursió
cinc estrelles a bord del tren de cremallera del Gornergrat Bahn. Però la
descobrirem al proper programa d’Experiències Viatgeres.

(MUNTATGE) F/in MÚSICA “Dansa de la llum” a PP fins que
s’acaba.
(MUNTATGE) F/in SINTONIA un segons a PP i passa a 2P.
Tancament:
Recordeu que a la web del programa: experienciesviatgeres.cat hi
trobareu tota la informació relativa al podcast i ens podreu escoltar i
tornar a escoltar sempre que us vingui de gust.
A tots els nostres oients, ells i elles; elles i ells, que ens dediqueu uns minuts
del vostre temps, moltíssimes i moltíssimes gràcies.
Nosaltres hi tornarem el mes vinent amb la darrera experiència viatgera
de la temporada. En el proper programa realitzarem la primera excursió
amb tren de cremallera. Partirem des de Zermatt a bord del Gornergrat
Bahn fins al Gornergrat Kulm.
Properament, a través de les nostres xarxes socials, anunciarem el
divendres en que emetrem el programa:
Al Twitter: @EViatgeres
Al Facebook: www.facebook.com/experienciesviatgeres
A l’Instagram: www.instagram.com/expviatgeres
I al Youtube: Experiències Viatgeres

F/in SINTONIA uns segons a PP i passa a 2P.
Encara no arriba l’agost, però si la primavera, i tal i com canten
encertadament Els Pets, obro cometes, “traieu-vos les presses i recordeu
la bellesa del temps que passa a poc a poc”. Tanco cometes.
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Acabarem el programa, tot desitjant-vos que sigueu molt feliços.
Fins la propera experiència, viatgers i viatgeres.

F/in SINTONIA un segons a PP i RS.

