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Si Crans-Montana és Ski&Golf, Leukerbad és Ski&Wellness. Durant quaran-
ta anys, fins que fa poc la Seguretat Social suïssa decidí deixar de córrer
amb la despesa, totes les cures que requerien tractament i rehabilitació a
balneari es feien a Leukerbad –com ara tractament de malalties musculars i
òssies, rehabilitacions traumatològiques, etc-. Pot sobtar, però el nombre
de pernoctacions de Leukerbad no ha disminuït, és poc menys d’un milió a
l’any. No per res, es tracta d’un destí turístic situat entre els top-cinc del
Valais, encara que la gran majoria de visitants provinguin del propi país.

Petita guia de l’estació
Leukerbad (1.441 m) té dues zones ben diferenciades:
Gemmi (2.350 m) i Leukerbad (2.700 m).
Gemmi és una zona molt estimada pels habitants de
Leukerbad, doncs tant a l’hivern com a l’estiu és un lloc
idoni per anar a passar el dia amb família i amics o fer
esport. S’hi accedeix mitjançant un espectacular telefè-
ric el qual salva 1.000 m de desnivell, just davant de les
impressionants roques nevades del massís Daubenhorn
(2.942 m), les quals es reflecteixen a les aigües dels
balnearis. Ja al 1779 el jove Goethe va quedar  bocaba-
dat quan va passar per Leukerbad. Un cop al cim, el llac
glaçat i nevat (Daubensee, 2.207 m) permet un reco-
rregut i uns paisatges sense igual per fer esquí de fons,
raquetes i passejades. El circuit marcat més llarg té
una llargada de 20 km. Si no volem caminar tant,
podem llogar un trineu al sortir del telefèric i descendir
la pista d’1’5 km fins al llac. En cas d’anar a passar-hi el
dia, paga la pena menjar al restaurant emplaçat sobre
el cingle, amb la vila als nostres peus.
Algunes llegendes situen el pas dels elefants d’Annibal
per aquest indret: Gemmi Pass. 
La zona de Leukerbad ja s’estructura com una estació
tradicional. Compta amb 60 km de pistes amb els seus
remuntadors, en les que és possible trobar entrenant
l’equip nacional austríac. Disposa d’un nou estadi FIS per
curses de la Copa d’Europa, una gran zona per nens al
costat del Sportarena i serveis de tota mena a la zona
del telecabina Leukerbad-Rinderhutte. El descens amb
més prestacions té 1.200 m de desnivell. Comença a la
cota més alta de l’estació, per sota la carena del
Schafberg 2.808 m, enllaça amb la pista 9 (Langelen),
la 10 (Torrentstafel) i la 12 (Planedri). Durant aquest
descens gaudirem dels millors panorames dels Alps del
Valais i Bernesos, amb la mirada posada als 4.000 m
dels cims que ens envolten. El millor lloc per observar
Crans-Montana al complert amb el Mont Blanc al fons.
Quan les cotes de neu són generoses es marca un reco-
rregut de neu d’uns 5 km al costat del poble.
Volem deixar constància que és un gran lloc per anar a
fer estades d’estiu. Tant pels banys, l’escalada, les vies
ferrades, la muntanya i la multitud d’esports que s’hi
poden fer.

Accés
Com que us proposem anar de Crans-Montana a
Leukerbad indiquem les particularitats de la combinació
bus, neu i banys termals a Leukerbad. L’activitat es
realitza entre el 12 de Gener i el 23 de març. El viatge
dura aproximadament 1:15 hores, per una distància de
44 Km. Els autobusos surten de Crans-Montana (8:30-
10:45) i les tornades de (16:15-18:30). El preu de
l’autobús és de 25 CHF, de 40 CHF si fem Bus+Banys,
i de 70 CHF si optem per Bus+Neu+Banys (Pregunteu
descomptes per infants). Per més informació
www.cie.sm.ch o www.llbreisen.ch.
Els qui vagin en cotxe poden optar per dos itineraris: bé
baixant a Sierre, o bé agafant la comarcal de Salgesch-
Varen per acabar pujant per la carretera de Leukerbad.
45 km la primera opció i 34 km la segona, però l’hora
de viatge no s’escurça. Una bona solució és anar per la
comarcal i tornar per la ruta ràpida.
Pensem que cal aturar-se al poble d’Inden, l’últim abans
d’arribar a Leukerbad. Les seves cases-cabanes ben
conservades, les ben arranjades botigues, la seva
església barroca i els 110 habitants, ens permetran
fer-nos l’idea de com era la vida alpina. !

Informació
Oficina d’informació i turisme: www.leukerbad.ch

Edeveniments
Curses FIS de la Copa d’Europa.

Ara bé, Leukerbad es quelcom més que aigües termals,
es un lloc per fer salut i relax, o tot l’esport que vul-
guem. Una agradable combinació de sensualitat i espiri-
tualitat, on la cultura alpina reemplaça les vivències ins-
tantànies, la diversió sense més, i la cultura de l’acció.
Es calcula que uns 3,9 milions de litres a una tempera-
tura de 51° flueixen diàriament de 65 fonts termals,
aigües que triguen cent anys a rajar per les fonts, reco-
rrent els 2.500 m des de la superfície de les muntan-
yes de la zona anomenada Torrent fins als deus de les
profunditats de la terra i rajar a 1.411 m a la font de la
plaça de la ciutat (St. Lorenzquelle). Això permet garan-

tir tots els serveis als usuaris dels 22 banys termals i
balnearis, a més de possibilitar l’ampliació dels tipus de
servei i modalitats que ofereixen els seus balnearis:
com ara els banys de vapor romans-irlandesos, centres
d’acupuntura... Una experiència de debò inoblidable,
banys a l’exterior d’aigües calentes i sulfuroses, envol-
tats de vapor i neu.
Actualment Leukerbad és una marca líder i reconeguda
en benestar i salut, que anomenen Alpine Wellness.
Aquest concepte vol significar el pas d’uns balnearis
passius i elitistes, centrats en el bon menjar, les aigües
termals i l’aire de muntanya, envoltats per meravello-

sos paisatges i personal de salut, a uns centres actius
de relaxació i revitalització sota un marc alpí, aprofitant
les aigües curatives. En fi, que la experiència de poder
barrejar wellness, natura i cultura és única.
un altre fet remarcable és que el Swiss Olympic
Medical Center i les activitats d’alt rendiment, entrena-
ment i rehabilitació de l’equip austríac d’esquí, el millor
del món, com també els equips de hockey gel, tenis i
d’altres esportistes d’élit, es troben a Leukerbad. En
concret al meravellós Sportarena, un gran centre
esportiu al que si pot accedir pagant un forfait de dia i
on és possible fer un munt d’activitats: building, bad-
minton, tenis, squash, patinantge i hòquei gel a les
seves dues pistes, curling, billars, ping-pong, spining,
basquet, futbol i altres camps a l’aire lliure. Amb cita
prèvia és possible fer-se un control de rendiment i
esforç sota l’observació de metges esportius. Més
informació: sportarena.leukerbad@rhone.ch

Viatges
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Resort de neu i aigua


