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SVEITSISSÄ ON RUNSAASTI MIELENKIINTOISIA MUSEOITA
Sveitsin ja Liechtensteinin museoiden yhdistykseen VMS/AMS kuuluu noin 8000 jäsenmuseota. Yhdistys
perustettiin vuonna 1966 ja siihen kuuluu taidemuseoiden lisäksi moninaisia harraste-, elinkeino- ja
henkilömuseoita sekä vanhoja linnoja.
Sveitsin museoiden esittely https://www.museums.ch
Yleisesti ottaen museot ovat tarkasti ja asiantuntevasti järjestettyjä, suurimmissa museoissa on
useampikieliset tiedotteet ja selostuskieli valittavissa korvakuulokkeiden kautta. Pienimmissä museoissa
tekstitykset saattavat olla pelkästään paikalliskielellä.
Maanantaisin museot ovat yleensä suljettuja. Aukiolo on hyvä tarkistaa etukäteen.
Museovierailuja varten voi hankkia vuoden voimassa olevan museopassin, jolla pääsee yli 500 eri museoon.
Passi ostetaan sveitsiläisasemien lippumyymälöissä, postien asiakastiskeillä, suuremmissa museoissa ja
suuremmissa matkailuinfo-pisteissä. Vuonna 2021 hinta aikuiselle on 166,00 frangia, ja saatavissa on myös
perhelippu. https://www.museumspass.ch
Ulkomaalaisille Sveitsiin tulijoille tarkoitettu SwissPass -matkustuslippu julkisiin liikennevälineisiin sisältää
myös sisäänpääsyn useisiin museoihin. SwissPass hankitaan rautateiden lippumyymälästä heti Sveitsiin
tulon yhteydessä. https://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/swisspass.html
Tässä joitain mielenkiintoisista museokohteista:
- Liikenne- ja kulkuvälinemuseo Verkehrshaus, Luzern
https://www.verkehrshaus.ch/startseite
- Kansallismuseo Landesmuseum, Zürich (vaihtuvia näyttelyjä sekä runsas museomyymälä)
https://www.landesmuseum.ch/en
- Maaseutu- ja rakennusmuseo Ballenberg (ulkoilma, suositellaan, Seurasaarta suurempi),
Ballenberg, Swiss Open-Air Museum
- Mittaus- ja kellomuseo (Unesco) https://www.chaux-de-fonds.ch/de/musees/mih
- Taidemuseo Kunsthaus, Zürich https://www.kunsthaus.ch
- Taidemuseo Kunstmuseum Basel (Sveitsin laajin julkinen) https://kunstmuseumbasel.ch
- Taidemuseo Paul Klee, Bern https://www.zpk.org/en/startseite-245.html
- Modernin taiteen museo MAMCO, Geneve
https://www.geneve.com/en/attractions/museum-of-modern-and-contemporary-art-mamco
- Taidemuseo Beyeler (vaihtuvat näyttelyt), Basel https://www.fondationbeyeler.ch/en/home
- Albert Einstein -museo Einstein-Haus, Bern
https://www.museen-bern.ch/de/institutionen/museen/einstein-haus
- Alppinismi-museo, Bern https://www.alpinesmuseum.ch/en
- Historiallinen linnamuseo Stockalper (opaskierros kannattaa!) Brig,
https://www.dieschweizerschloesser.ch/en/our-castles/detail/stockalper-palace-brig-glis
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- Historiallinen museo, St.Gallen https://www.hvmsg.ch
- Historiallinen museo Zu Allerheiligen, Schaffhausen Museum zu Allerheiligen Schaffhausen
- Historiallinen museo Schloss Thun, Thun https://schlossthun.ch
- Kirjasto ja luostari Stiftsbezirk, St.Gallen (Unesco)
https://www.stiftsbezirk.ch/de/aktuelle-ausstellungen/ausstellungssaal
- Taidenäyttely ja linnamuseo Spiez
https://www.schloss-spiez.ch/museum-ausstellung-sammlung
- Viinimuseo Rebbaumuseum Ligerz,
http://museen.de/rebbau-museum-am-bielersee-ligerz.html
- Juliste- ja grafiikkamuseo Museum für Gestaltung, Zürich
https://museum-gestaltung.ch/de/sammlung
- Tekstiilimuseo ja taidetekstiilientisöinti ja -kirjakustantamo Abegg-Stiftung, Riggisberg
https://abegg-stiftung.ch
- Tekstiili- ja pitsimuseo, St.Gallen https://www.textilmuseum.ch/en
- Olympiamuseo, Lausanne https://olympics.com/museum
Armeijamuseot
- Sotilas- ja linnoitusmuseo Full-Reuenthal https://www.festungsmuseum.ch
- Asevarikkomuseo, paljon ajoneuvoja Zeughaus https://www.museumimzeughaus.ch
- Gotthard-linnoitusmuseo https://www.sasso-sangottardo.ch
- Fürigen linnoitus vuodesta 1941 tähän päivään
http://www.nidwaldner-museum.ch/ausstellungen/festung-fuerigen?toggle=festung-furigen
- Sveitsin armeijamuseoiden yhdistys
https://www.armeemuseum.ch
- Panssarimuseo Thun, varuskunta-alueella, vain ryhmille
https://www.panzer-modell.de/specials/ontour/thun/thun.htm

