
St. Gallen, Švýcarsko, březen 2020
St. Gallen, plným názvem Sankt Gallen také se tradičně používá St. Gall (francouzsky
Saint-Gall) je město na severovýchodě Švýcarska v kantonu Sankt Gallen, jehož je
hlavním městem. St.  Gallen leží  10 km od Bodamského jezera (Bodensee),  63 km
východně  od  Curychu,  30  km  jihovýchodně  od  německé  Kostnice  (Kostanz),  27
jihozápadně od rakouského Bregenzu, 34 km severně od lichtenštejnského Vaduzu. St.
Gallen je osmým nějvětším švýcarským městem podle počtu obyvatel, v roce 2018 jich
město mělo více než 75 000  St. Gallen slouží jako vstupní místo do Apenzellských Alp
a  vůbec  do  regionu  Apenzell.  Opatství  (klášter)  Sankt  Gallen  bylo  zařazeno  mezi
památky UNESCO.

Mapa centra St.Gallenu  Zdroj „Mapy.cz“

Doprava
Letiště:  Letiště  St.  Gallen-Altenrhein  (St.  Gallen-Altenrhein  Airport,  Flugplatz  St.
Gallen-Altenrhein,  kód  IATA:  ACH)  je  letiště  u  vesnice  Altenrhein  v  blízkosti
Bodamského jezera, 15 km severovýchodně od centra St. Gallenu. Letiště má letecké
spojení s Vídní. Další informace najdete na https://www.peoples.ch/
Nejbližším  velkým letištěm,  je  německé  letiště  Friedrichshafen  na  protějším  břehu
Bodamského jezera.  Curyšské  letiště  leží  60 km západně od  centra  St.  Gallenu.  Z
tohoto letiště se do St. Gallenu dostaneme přímými vlaky ze stanice Zürich Flighafen,
cesta trvá necelou hodinu a dá se pořídit i za 9,80 CHF. 
Vlak:  Železniční  stanice  St.  Gallen  (Bahnhof  St.  Gallen) leží  při  Bahnhofplatz,
západně  od  centra  města.  U  nádraží  jsou  zastávky  MHD  „Bahnhof“.  Vyhledávač
spojení a prodej jízdenek najdete na https://www.sbb.ch/
Bus: Autobusový terminál pro regionální autobusy a autobusy společnosti Postbus je
před  vlakovým  nádražím  při  Bahnhofplatz.  Autobusy  Flixbus   a  Eurlines  stojí  na
Lagerstrasse za vlakovým nádražím.
Autem: Městem prochází švýcarská dálnice A1, která vede z Curychu, Winterthuru a
Wilu a pokračuje směrem k hranicím Švýcarska s Rakouskem.
Doprava ve městě
Doprava  v  St.  Gallenu  je  součástí  integrovaného  tarifního  systému  Tarifverbund
OSTWIND. Platí zónový systém, město St. Gallen je v zóně 210. Ceny jízdenek pro
jednu zónu: jednotlivá jízdenka (Einzelbillett) stojí 3,20 CHF a platí hodinu, jízdenka
na jednu cestu (Kurzstrecke) stojí 2,40 CHF, platí půl hodiny a jen na maximálně 5
zastávek.24 hodinová jízdenka (Tageskarte) pro zónu 210 stojí 6,40 CHF. A platí do
páté hodiny ranní následujícího dne. Jízdní řády, vyhledání spojení,  schéma linek a
další informace najdeme na https://www.ostwind.ch

Hotely, ubytování v St. Gallenu
Přehled  hotelů,  hostelů,  apartmánů  a
penziónů v St.Gallenu a okolí s detailním
popisem,  recenzemi  a  možností  online
rezervace za nejlepší cenu najdete zde
Co musíte vidět aneb památky a 
zajímavosti v St.Gallenu
Opatství sv. Havla 
(Fürstabtei Sankt Gallen)
Benediktinské  opatství  (klášter),  které
bylo  založeno  v  8.  století.  Klášter  je
příkladem velkého karolínského kláštera a
je  zapsán na seznam Světového dědictví
UNESCO.  Je zde  barokní  katedrála  sv.
Havla  a  Otmara.  Největší  zajímavostí
kláštera  je  Klášterní  knihovna  (St.
Gallen  Stiftsbibliothek),  která  obsahuje
jednu  z  největších  sbírek  středověkých
knih  na  světě.  Vstupné  do  knihovny  a
všech výstavních prostor 18 CHF, vstupné
do knihovny 12 CHF.
https://www.stiftsbezirk.ch
Muzeum umění (Kunstmuzsum)
Museumstrasse  32.  Muzeum  umění.
Vstupné 12 CHF.
https://www.kunstmuseumsg.ch
Textilní muzeum (Textilmuseum)
Vadianstrasse 2. Vstupné 12 CHF. 
Přírodovědné muzeum (Naturmuseum)
Rorschacher  Strasse  263,  Vstupné  12
CHF. https://www.naturmuseumsg.ch
Bierflaschenmuseum
Muzem pivních lahví v místním pivovaru
Schutzengarten. Vstup zdarma. 
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