
U
p
g

r
a
d
e 

y
o

u
r
 W

in
t
er

. S
ei

z
o

en
 2

01
8/

20
19

mySwitzerland

Seizoen 2018/2019



Het grandioze panorama  
van de Zwitserse Alpen en de 
voorpret van een geweldige 
afdaling – nog mooier kan  
de Zwitserse winter niet zijn. 
Vooral als je er samen met 
anderen van geniet.

Upgrade Your Winter:
tv-spot bekijken op 

MySwitzerland.com/ 
wintervakantie
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 93 likes

Martin Nydegger Directeur Zwitserland Toerisme.  
Geïnspireerd door toerisme, reizen en trends.

Dik besneeuwde dorpjes. Fantastische skigebieden.
Spectaculaire afdalingen. Maar ook knetterende haardvuren

en rustieke berghutten voor gezellige fonduerondes.
De Zwitserse winter heeft alles wat je nodig hebt voor 
een onvergetelijke belevenis met familie of vrienden. 

“Upgrade Your Winter”, het motto van dit vakantiemagazine, 
is waar het om draait in het Zwitserse winterwonderland. 

Veel plezier!! 

#inlovewithswitzerland #myswitzerland  
 #winterwonderland #snow #fun  
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Dag 1
 
St. Moritz  

is over de hele wereld 
bekend als Alpen
bestemming van de 
jetset. Maar vooral  
ook voor langlaufers 
heeft het Engadin 
enorm veel te bieden. 
Het sprookjesachtige  
Stazerwald, de loipe 
naar de Morteratsch
gletsjer en natuurlijk  
de indrukwekkende 
omvang van de bevro
ren meren van het 
Engadin.
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Skating 
Express
Hij was de sneltrein onder de wintersporters. 
12 olympische medailles en 46 overwinn i
ngen bij wereldcupwedstrijden maken van 
hem de meest succesvolle langlaufer aller 
tijden. De Noor Björn Dählie voelt zich in 
Zwitserland helemaal op zijn gemak. Tijdens 
de vijfdaagse reis met de Glacier Express 
ontdekt hij de mooiste Zwitserse langlauf
gebieden.
Tekst: Christoph Zwaan
Foto’s: Lorenz Richard 

Sneeuwsport: langlaufen
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Dag 2 De Glacier 
Express rijdt elke dag van 
St. Moritz naar Zermatt. 
Voor Björn Dählie eindigt 
de rit vandaag echter  
al na het schilderachtige 
Albulatraject. Davos 
roept. Hier heeft de Noor 
zijn meeste wereldcup
wedstrijden gewonnen.  
De 51jarige heeft nog 
altijd vrienden in Davos, 
vooral sporthandelaar 
Andy Hofmänner, met wie 
hij ook graag gaat jagen.
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Davos was  
altijd een  

beetje mijn ge- 
luksplekje.
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De Matterhorn en  
Zermatt laten reizigers 
dromen.  
Het autovrije dorp heeft 
een innemende, traditio
nele charme en het fantas
tische skigebied is groot 
(360 kilometer pistes) en 
veelzijdig, met adembene
mende uitzichten op de 
Matterhorn en de hoogal
piene bergwereld en zijn 
bijna 40 vierduizenders.

Zermatt

Vóór Andermatt rijdt de 
Glacier Express over de 
Oberalppas, het hoogste 
punt van de route (2044 m 
hoogte). Hier, bij de bron 
van de Rijn, staat de enige 
vuurtoren van de Alpen. 
Dankzij de aantrekkelijke 
ski en langlaufgebieden is 
het dynamische resort 
Andermatt in trek bij lief
hebbers van beide sporten. 
De rit gaat verder door het 
Goms naar Brig met het 
indrukwekkende Stockal
perschloss.

Brig

De mooiste 
treinroute van 
Zwitserland 

De Glacier Express is de gezelligste exprestrein  
ter wereld. Voor de 291 kilometer van  

St. Moritz naar Zermatt heeft hij meer dan 8 uur 
nodig. Het gezapige tempo loont echter de  

moeite, want onderweg is er veel te zien en te 
bewonderen.

Oberwald

Andermatt
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St.Moritz

Davos

St. Moritz, een van  
de meest fascinerende 
vakantieoorden ter 
wereld, biedt alles wat  
een wintersporter zich  
kan wensen: 350 kilome
ter aantrekkelijke pistes  
in de hoogstgelegen 
gebieden van de oostelijke 
Alpen, een langlaufpara
dijs op het meren plateau 
van het Oberengadin,  
een bobsleebaan van 
natuurijs en de legendari
sche White Turfpaarden
races op het Meer van 
St. Moritz. Geen wonder 
dat het wintertoerisme 
hier in 1864 werd uitge
vonden. 

Davos staat voor  
de Spengler Cup, het 
World Economic  
Forum, beroemde skige
bieden en de betoverende 
Schatzalp – ook bekend 
van het boek “De Tover
berg” van Thomas Mann. 
Een van de hoogtepunten 
op de UNESCOwereld
erfgoedroute Albula/
Bernina is het Landwas
serviaduct bij Filisur, dat 
tot de elegantste bruggen 
van Graubünden hoort.

Het Domleschg is 
dankzij de nabijheid 
van de Alpenpassen  
het dal van de burchten  
in Zwitserland. 14 mid
deleeuwse vestingen 
vormen samen als het 
ware een parelsnoer 
door een 8 kilometer 
lang dal. De oudste 
kastelen zijn meer dan 
800 jaar oud. Een hoog
tepunt in het landschap 
is de 400 meter diepe en 
13 kilometer lange Rijn
kloof tussen Reichenau 
en Ilanz. Nog ouder  
dan de kastelen in het  
Domleschg is de abdij 
van Disentis. Ze werd 
opgericht in de 7e eeuw 
na Christus.

Chur

Reichenau

Disentis

Filisur

Langlaufparadijzen in andere regio’s: MySwitzerland.com/langlaufen
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Dag 3
 
Over de 

Oberalppas gaat het 
verder naar het volgende 
station, Andermatt.  
30 procent meer bedden 
en de nieuwe verbinding  
met het skigebied van  
Sedrun betekenen op
nieuw een grote verande
ring in de geschiedenis 
van deze parel aan de 
Gotthard. Highlight voor 
langlaufers: de idyllische 
loipes en het nieuwe  
Nordic House, dat alles 
biedt wat het langlau
fershart begeert.
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Dag 4
 

De rit van 
Andermatt door het dik 
besneeuwde Urserendal 
en door de Furkatunnel 
naar Oberwald is kort, 
maar bij aankomst kan de 
pret niet op. Het Goms 
geldt niet voor niets als 
langlaufmekka van Zwit
serland. De sfeer in dit 
brede dal is rustig, gezellig 
en alles is er gericht op 
langlaufen. Naast jonge 
mensen zijn er ook veel 
oudere langlaufers op  
de loipe te vinden. Lang
laufen is ideaal om fit  
te blijven, dat weten de 
gasten in het Goms  
blijkbaar.

Bij ons in  
Noorwegen  

zijn langlaufers  
vooral uit op  

prestaties. Hier  
gaat het vooral  
om genieten.
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Dag 5
 
Na de rit  

door het weidse Goms 
bereikt de Glacier Express 
na twee uur Zermatt,  
het eindstation van deze 
adembenemende panora
mische treinrit. Aan de  
voet van ’s werelds meest 
gefotografeerde berg  
wordt duidelijk wat Zwitser
land wereldwijd zo be
roemd maakt.
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De bergen en  
het hele landschap zijn 

gewoon fantastisch –  
er is bijna geen  

land dat hieraan kan 
tippen.



SKIDRAGERS
De bagagetransportservice van 

het Zwitserse openbaar  
vervoer brengt je koffers en ski 
uitrusting van de incheckbalie  
op je luchthaven van vertrek 

rechtstreeks naar je vakantiebe
stemming in Zwitserland. En later 
weer terug. Ook bij reizen binnen 

Zwitserland komt je bagage  
vanzelf aan op de volgende over
nachtingsplaats, terwijl jij zonder 
zorgen het mooiste van Zwitser

land kunt ontdekken. 
MySwitzerland.com/luggage

Snowflakes: Swiss made

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER16
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ALLES 
WAT 
DEZE 

WINTER 
NOG 

COOLER 
MAAKT

DE VROEGE VOGEL 
Als eerste op de berg en als eerste duurzame 

toerski’s maken – dat is het motto van  
het Zwitserse skimerk Early Bird. Freeskiër en 

ingenieur Hanno Schwab gebruikt voor  
zijn producten alleen hout uit duurzame  

bosbouw, natuurlijke vlasvezels en  
biogebaseerd epoxyhars. 

earlybirdskis.ch

DAHU:  
SKISCHOEN 2.0

Het concept van de skischoen is de  
laatste decennia nauwelijks veran

derd. In tegenstelling tot de 
verwach tingen van de skiërs. Het 

bedrijf DAHU uit Fribourg lanceert  
nu een skischoen die het comfort van 

een sneeuwschoen combineert  
met de functionaliteit van een klassieke 

hardboot. 
dahusports.com
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VOOR ERONDER EN ERBOVEN
Odlo, de uitvinder van het drielagenprincipe in sportkleding, is al meer dan 

70 jaar populair bij zowel vrijetijds als beroepssporters.
odlo.com

ZwitserlanD,
Mobiel 

Wil je een sneeuwschoenwandeling 
maken, sleeën, langlaufen of – nieuw –  
een skitoer maken? Op Zwitserland 

Mobiel vind je met een paar muisklikken 
kaarten, beschrijvingen en nuttige  

informatie voor je planning en je veilig
heid. Ook als app op je smartphone.

schweizmobil.ch 

 
ONDER BEGELEIDING 

VAN EEN CHOCO
LATIER KUNNEN  

BEZOEKERS AAN DE 
Cailler CHOCOLA

DEFABRIEK  
IN BROC HUN EIGEN 
ZOETE CREATIES  

MAKEN. 
cailler.ch
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BIOLOGISCHE 
KRUIDEN  
THEE VAN  

POSCHIAVO: 
VEEL LIEFDE  

EN HANDWERK. 
bioraselli.ch

Snow  
Surfers

Zwitserland ligt niet aan zee  
maar toch kun je hier surfen.  

Alleen zijn de golven bij ons van 
sneeuw. Met Snow Surf brengt  

Nidecker drie boards op de markt die 
ook bij ons in de bergen een surfgevoel 
geven. The Mosquito, The Donuts en 

The Gun (foto) hebben elk een speciale 
vorm, die zowel op de piste als in de 

diepsneeuw voor veel pret zorgt.  
snow.surf

 

Wintershome  
De pop en folkband “Wintershome” 

komt uit Zermatt, het dorp waar de win
ter zich thuis voelt. De leden van de band 

kennen elkaar al sinds hun kindertijd.  
Met hun aanstekelijke, ongecompliceerde 
liedjes en opgewekte muziek hebben ze 
het hart van het publiek veroverd – de 

band heeft succes tot ver buiten Zermatt.  
Luister zelf hoe “Wintershome” klinkt op 

wintershome.ch
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Mannen 
bij de lift

Stoïcijns staan ze klaar. In weer en wind.  
Ze kunnen elk briesje interpreteren.  
Geduldig helpen ze beginners bij hun eer
ste keer op de skilift – zonder valpartijen. 
Zonder hen kom je niet op de top. Ze zijn 
even divers als Zwitserland zelf. Mogen  
we even voorstellen: de skiliftmedewerkers. 
Tekst: Florian Frey 
Portretten: Silvano Zeiter

Liftmedewerkers: een eerbetoon
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Christian  
Lechmann (42) 

Obersaxen 
Graubünden

 
“Onze skilift wordt  
afgebroken. Hoe gek 
is dat? In een hele  
winter hebben wij min
der problemen dan  
de moderne kabel
banen in één week.”

Skilift 
Gischniga–Stein
In gebruik sinds: 1976
Dagen in werking: 105
Lengte: 1885 m
Hoogte in meters: 
1565–2170
Aantal ankers: 160
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Thomas Rauw (29) 
Adelboden 

Berner Oberland
 
“Ik kom uit Nederland. 
Ik heb er altijd van ge
droomd om eens een 
winter in de Zwitserse 
bergen door te bren
gen. En nu sta ik hier.”

Skilift Guetfläck
In gebruik sinds: 1991
Dagen in werking: 100
Lengte: 289 m
Hoogte in meters: 
1810–2099
Aantal ankers: 113 
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Martin “Sturzcheib” 
Holdener (65)  
Hoch-Ybrig 

Luzern-Vierwoudste-
denmeer

 
“Ik heb hier een mooie 
baan. Bij het opstap
pen zorg ik ervoor dat 
er geen ongelukken 
gebeuren en tussen
door repareer ik ka
potte ankers.”

Skilift Fuederegg
In gebruik sinds: 1970
Dagen in werking: 116
Lengte: 320 m
Hoogte in meters: 
1440–1493
Aantal ankers: 60
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Guy Talla (33) 
Anzère 
Wallis

 
“Ik hou van de rust  
en de traagheid van de 
bergen. Als ik op be
zoek ben bij vrienden 
in Genève, zie ik ieder
een altijd maar rennen. 
Dat is niets voor mij.”

Skilift Les Luis
In gebruik sinds: 1978
Dagen in werking: 100
Lengte: 1235 m
Hoogte in meters: 
1894–2306
Aantal ankers: 90
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Stéphan  
Frachebourg (63) 

Belalp 
Wallis

 
“De dag van de hek
senafdaling, dat is de 
mooiste dag van het 
seizoen. Dan ben ik al 
voor zonsopgang 
hierboven.”

Skilift Hohstock
In gebruik sinds: 1982
Dagen in werking: 118
Lengte: 1520 m
Hoogte in meters: 
2663–3113
Aantal ankers: 118



HOOG, HOGER, 
HOOGST

In het thuisland van de wintersport werd niet alleen de eerste kabelbaan voor 
toeristen geopend, maar ook de eerste ankerlift ter wereld. In 2016 telde 

Zwitserland 2492 banen en liften, waaronder 805 sleepliften, 354 stoeltjesliften, 
122 gondelbanen en 52 kabeltreinen.

207 m hoogte

De kabeltrein Locarno–Madonna del Sasso  
begint op 207 meter boven zeeniveau en is de 
laagstgelegen kabeltrein van Zwitserland.

180 PERSONEN

passen er in de twee verdiepin-
gen van Zwitserlands grootste 
kabelbaancabine van Samnaun 
naar Alp-Trider-Sattel.

460 m hoogte

De laagstgelegen skilift van Zwitserland 
vind je bij Dietikon in de buurt van  
Zürich. De 180 meter lange skipiste  
ligt op 460 tot 490 meter hoogte.

1934
is het jaar waarin in Davos de  
Bolgenlift werd geopend. Het is de 
oudste skilift ter wereld.
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1908
was het jaar waarin de eerste kabel-
baan van Zwitserland werd geopend: 
de Wetterhornlift in Grindelwald.

2899 M
lengte maken van de Gandegg-lift  
bij Zermatt de langste sleeplift ter 
wereld.

3899 m hoogte

De gletsjerskilift Zermatt/Breuil– 
Cervinia/Valtournenche in het Wallis, 
de hoogstgelegen skilift van Zwitser-
land, klimt tot 3899 meter hoogte.

35 kW
is het aandrijfvermogen van de 
eerste skilift op zonne-energie ter 
wereld. Hij werd in 2011 geopend 
in Tenna, Graubünden.

110 %
is de hellingsgraad van de steilste 
kabeltrein ter wereld. De kabeltrein 
op de Stoos werd geopend in de-
cember 2017.

3820 m hoogte

Het hoogste kabelbaanstation  
van Zwitserland bevindt zich op de  

Klein Matterhorn.
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Natuurbelevenis: rijden met de hondenslee

Paradijs 
voor 

huskys
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In de besneeuwde bergen boven het 
gehucht Les Giettes in Wallis klinkt 
opgewonden geblaf en gehuil. “Schiet 
op, ik wil eindelijk kunnen rennen”, 

lijken de Siberische husky’s naar de win-
terse hemel te blaffen. Honderden kleine 
ademwolkjes stijgen boven hen uit. In  
hun tuig springen ze op en neer, ze willen 
de slee nu eindelijk wel op gang brengen. 
Patrick Junod, eigenaar van Arluk Adven-
ture, blijft er rustig bij. De 36-jarige heeft 
jarenlang met twaalf van zijn honden deel-
genomen aan langeafstandsraces in Mid-
den-Zweden. Boven Monthey geeft hij nu 
zijn enthousiasme voor mushing, zoals de 
sledehondensport in het vakjargon heet, 
door aan anderen.

Het valt niet mee om het tempo  
te verlagen
“Vooruit, vooruit!”, roept Patrick. Als alle 
honden op hun positie staan, haalt hij ein-
delijk zijn voet van de rem. En even hoor  
je alleen het ritmische kloppen van de  
48 poten op de gewalste sneeuw. Met grote 
sprongen jagen de honden vooruit. Patrick 
kreeg het huskyvirus 18 jaar geleden te 
pakken en het is besmettelijk, merk ik al na 
de eerste meters. Ik bestuur de slee 

In het Wallis, klimmend op de be
sneeuwde paden van het gehucht 
Les Giettes boven Monthey,  
tonen de honden hoeveel kracht  
en energie ze hebben.

Paradijs 
voor 

huskys

Wie denkt dat husky
tochten alleen in het 
hoge Noorden be
staan, heeft het mis. 
Ook in de Walliser Al
pen en andere regio’s 
van Zwitserland kun 
je deze fascinerende 
belevenis meemaken. 
Met op de achter
grond een grandioos 
bergdecor. 
Tekst: Alexandra Schlump
Foto’s: Zwitserland Toerisme



Een slee besturen doet een beetje 
denken aan skiën. Je staat op de  
ijzers en houdt je evenwicht door je 
gewicht te verleggen.



Vouargne  
Bourlo

Pouénéret

Les Cerniers

Forêt du  
Pouénéret
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Alexandra Schlump, journaliste en  
hondentrainster uit Keulen, is gefasci
neerd door het teamwerk van husky’s  
en musher en dolenthousiast over de 
aanhankelijkheid van de honden.

Patrick Junod kreeg zijn  
eerste husky toen hij 18 was.  
Inmiddels heeft hij er 17 en  
geeft hij zijn enthousiasme 
voor deze honden door aan 
anderen.

niet zelf, maar zit comfortabel op de met 
schapenvachten beklede zitplaats. Patrick 
staat achter me op de ijzers en houdt de 
houten beugel van de slede stevig vast. 
“Haw, haw, gee, gee” – hij communiceert 
voortdurend met de honden en stuurt ze  
de berg op, soms naar links, soms naar rechts. 
Tussendoor geeft hij ook mij instructies. 
“Leun naar rechts, we gaan de bocht in. 
Goed vasthouden, want nu gaat het snel.” 
Op het rechte stuk bospad vliegen de hon-
den dan ook wel soms met 30 kilometer  
per uur over de sneeuw. “Jippie!”, wil ik ze 
euforisch aanmoedigen. Maar Patrick pro-
beert zijn husky’s een beetje af te remmen 
met een langgerekt “Laaaangsam” (easy!). 
“Maar dat werkt niet echt”, geeft de musher 
later met een grijns toe. Hij kan de snelheid 
alleen verminderen door op de met spikes 
uitgeruste remmat achter de slee te klimmen. 

Bijna elke hond is een leidhond
Bij het begrip sledenhonden denk je waar-
schijnlijk eerst aan Scandinavië of Canada. 
Maar hoe aantrekkelijk ook Zwitserland is 
voor zo’n avontuur, bewijst wel het parcours 
van 20 kilometer dat Patrick in de winter 
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Met “jakadakada” spoort Patrick zijn honden 
aan om sneller te lopen. En voor je het weet 
rennen ze met een snelheid van 30 km/u.

bijna dagelijks met zijn gasten aflegt. De 
tocht duurt zo’n vier uur en brengt je  
over verlaten, besneeuwde bospaden tot 
1400 meter hoog. Tussendoor word je op 
zonnige open plekken altijd weer getrak-
teerd op een schitterend panorama. Aan  
de overkant van het dal rijzen de toppen 
van het Diablerets-massief naar de hemel 
op. In de verre mist zie je de omtrekken van  
het Meer van Genève. En een paar bochten 
verder duikt vlak voor ons de indrukwek-
kende top van de vierduizend meter hoge 
Grand Combin op. “Maar het beste komt 
nog”, belooft Patrick en drijft de slee  
verder – tot aan onze linkerzijde de opval-
lende toppen van de Dents du Midi  
oprijzen. Geen beter ras dan de Siberische 
husky’s voor dit veeleisende terrein met 
bergpassages, beekovergangen en steile 
paden. “Ze zijn extreem snel, robuust en 
hebben veel uithoudingsvermogen”, vertelt 
de musher enthousiast. Bijzonder is wel  
dat hij elk van zijn honden vooraan in het 
gespan kan inzetten als leidhond. Arluk 
bijvoorbeeld, acht jaar oud, functioneert 
perfect op moeilijk terrein, in de diepsneeuw 
of bij storm, want hij houdt van uitdagende 
taken. Als Patrick zoals vandaag met gasten 
onderweg is, spant hij het liefst Nina, Ago  
en Mo als leidhonden in. “Deze drie zijn 
bijzonder lief, ze willen gewoon alles goed 
doen”, verzekert Patrick.

Goede lopers, zachtaardig en  
supervriendelijk
De honden moeten behoorlijk wat gewicht 
verplaatsen. Als er drie tot vier personen  
op de gastenslee zitten, betekent dat algauw 
400 kilo. Geen probleem voor de husky’s:  
ze kunnen gemakkelijk twee keer hun ge-
wicht trekken, op korte afstanden zelfs ne-
gen keer. Dat zijn indrukwekkende cijfers, 
maar nog ontroerender om te zien is hoe 
vriendelijk en toegewijd deze honden wel 
niet met mensen omgaan. Als ik tijdens een 
pauze neerhurk tussen hen, bestormen ze 
me van alle kanten en drukken ze zacht hun 
snuit tegen me om te worden geaaid. Of ik 
nu ook besmet ben met het huskyvirus, wil 
Patrick weten aan het eind van de tocht. Ik 
knik alleen maar met een brede glimlach op 
mijn gezicht. Tot gauw, Nina, Ago en Mo. 
 
arlukadventure.com

Go/Mush 
Gaan

Ahead 
Rechtdoor

Gee 
Rechtsaf

Haw 
Linksaf

Come Gee 
Naar rechts draaien

Come Haw 
Naar links draaien

Whoa/Stop 
Stoppen
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5000
kilometer leg ik in een  

winter af als werkhond, en dat met  
veel plezier.

9
keer mijn eigen lichaamsge-

wicht kan ik trekken.

40
kilometer per uur  

kan ik rennen.

450
tot 700 gram droogvoer eet ik 
per dag, afhankelijk van mijn 

activiteit.

100
kilometer en meer kan ik  

per dag lopen.

23
kilo weeg ik als teefje.

2
kleuren hebben mijn  

ogen: het ene is bruin, het 
andere blauw.

NINA IN CIJFERS 
De Siberische husky is het kleinste, snelste en populairste sledehondenras.  

Hij is niet erg geschikt als gezinshond. Hij heeft een grote roedel nodig en wil werken.
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Rigi  
LuzernVierwoudstedenmeer

Gratis  
de Rigi op

Met haar ontelbare winter
wandelpaden is de koningin 
van de bergen perfect voor
bestemd om lange wandelin
gen te maken met je trouwe 
metgezel. Viervoeters – groot 
en klein – mogen gratis mee 
in de Rigi Bahnen.

 

5

Alt St. Johann, Oost 
Zwitserland  / Liechtenstein

Husky
tocht

In Toggenburg kun je zelf  
ook eens voor musher spe
len. Onder begeleiding van 
ervaren gidsen span je zelf  
de sledehonden in en be
stuur je het hondenspan van 
Schwägalp naar Wildhaus. 
Onderweg is er een lunch in 
de openlucht.

1

Davos, Graubünden

Lang 
Laufen

Hier laat de hond zijn baasjes 
uit. Viervoeters mogen mee 
langlaufen op drie speciale 
loipes van in totaal 18,5 kilo
meter. Een dubbele natuurer
varing.

 

2

Lenk, Berner Oberland

Honden 
welkom

Hotel Waldrand is ook inge
steld op viervoeters: een 
mand met hondendeken en 
een voer en drinkbakje in  
de kamer zijn hier standaard.

4

ChampexLac, Wallis 

Winterwan
deling

Als je zelf geen hond hebt,  
kun je een wandeling maken 
met een van de sintbernards 
van de Fondation Barry. Vooral 
kinderen vinden het heerlijk 
om op de slee door een van 
de honden door de sneeuw  
te worden getrokken.

5
TIPS 

VOOR
hondenliefhebbers

Zin in andere beestig 
leuke avonturen? 
MySwitzerland.com/
wintervakantie

Maak kennis met lokale  

gastheren en ontdek samen  

met hen Zwitserland. 

MySwitzerland.com/ 

myswissexperience
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Fotoserie: droneopnames

46°49’  
11,9” NB 

16.50 uur  31 december

9°17’  
45,3” OL 

 

Het Caumameer  
onder een sneeuwdek,
Flims, Graubünden
Silvan Widmer



Sneeuw van 
boven 
gezien
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Pistenbully op de  
Stätzerhorn,  
Arosa/Lenzerheide,  
Graubünden 
Philipp Aebischer

46°45’ 
32,4” NB

19.26 uur  28 februari

9°31’  
2,8” OL 
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Skitocht in het voorjaar,  
Schafberg, Furkagebied,  
Luzern-Vierwoudstedenmeer 
Christian Mülhauser

46°36’  
27,2” NB

17.02 uur  24 april

8°27’  
59,3” OL 



46°51’  
40,3” NB

12.35 uur  30 december

9°23’  
27,5” OL 

Op weg naar de  
Ringelspitz-hut,  
Tamins,  
Graubünden  
Nico Schaerer



41

46°19’  
51,8” NB

10.52 uur  9 maart

7°8’  
13,4” OL 

Sleepiste op  
de Col de la Croix,  
Les Diablerets,  
Meer van Genève Regio 
Nicole Schafer
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Boven het Klön-
talermeer, Glarus, 
Oost-Zwitserland
Martin Mägli

47°1’  
26,4” NB

14.05 uur  11 januari

8°57’  
47” OL 



Wellness: stadssauna’s

Afwisselen tussen warmte en kou  
stimuleert de bloedsomloop, verhoogt de  
weerstand tegen infecties en versterkt  
het immuunsysteem. Vooral de afkoeling  
in winterse meren en rivieren is erg  
verfrissend. 
Tekst: Richard Oppermann

Hotspots
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En daarna: op minder dan tien 
minuten lopen ligt de gezellige 
lobby van het Park Hyatthotel. De 
eigen banketbakkerij van het hotel 
verwent je met koffiespecialiteiten, 
petitfours en ander lekkers.

SEEBAD 
ENGE, 

ZÜRICH

Midden in de stad en toch 
ver weg. Tijdens het zweten 
in Seebad Enge kun je hele-
maal opgaan in het uitzicht 
op het meer en de bergen.  
Je bent hier vlakbij de natuur 
en de elementen. De frisse 
lucht, het koude meer en 
het betoverende panorama 
lokken je uiteindelijk vanzelf 
naar buiten, het ijzige water 
in. De drie uur die je hier 
maximaal kunt doorbren-
gen vliegen voorbij, zeker 
als je je overgeeft aan een 
van de dagelijks aangeboden 
massages, een zachte oriën-
taalse ontharing en een 
diepteontspanning. Maak 
deze integrale feelgoodbe-
levenis compleet met een 
vers soepje uit het aangren-
zende café.

SAUNA AM RHY,
Basel

Aan de aantrekkingskracht van deze textiel-
vrije Finse sauna aan de Rijn ontsnapt  
niemand. Laat het leven van alledag achter  
je en dompel je onder in behaaglijkheid.  
Na afwisselende opgietsessies (om het half 
uur) met natuurlijke essences en een sprong 
in de groene golven van de stroming, is  
het heerlijk ontspannen in joerten die bij  
de Napf met de hand zijn gemaakt. Precies, 
joerten. Kleine snacks, een slokje koel,  
helder water en het knetterende vuur kal-
meren zelfs de meest rusteloze geest. En 
langzaam zinkt de zon over de even kalm 
stromende Rijn.

En daarna: een gezonde 
geest in een gezond lichaam. 
Op een steenworp afstand 
straalt de bekroonde lichtfries 
op de gevel van het nieuwe 
gebouw van het Kunstmu
seum. In het hoofdgebouw uit 
1936 ertegenover worden  
de laatste zonnestralen weer
kaatst in de messingkleurige 
bar van de bistro. Het is tijd 
voor een aperitiefje.
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En daarna: iets verder op de 
Quai du MontBlanc serveert 
Hôtel BeauRivage een uitste
kende afternoontea. Perfect 
voor na de sauna.

BAIN DES PÂQUIS, 
GENÈVE

Al bijna 150 jaar lokt het Bain des Pâquis, 
met een uitzicht op het Meer van Genève  
en op het symbool van de stad, de imposante 
Jet d’eau. Twee gemengde sauna’s, een  
Turks bad, twee hamams en het winterse 
meer nodigen je uit om je te ontspannen en 
te verfrissen. De architecten Louis Archinard 
en Henry Roche creëerden al in 1932 met 
hun nieuwbouw ruimtelijke gelijkheid tussen 
mannen en vrouwen, op een totale opper-
vlakte van 6500 vierkante meter! Theater-
voorstellingen, paneldiscussies, lezingen  
en concerten, het hele jaar door, zorgen 
ervoor dat niet alleen het lichaam, maar 
ook de geest aan zijn trekken komt.
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MEER HITTE  
OF LIEVER 

MEER STOOM?
Voor sommigen kan het niet heet genoeg zijn. 
Anderen hebben het liever wat minder warm. 

Ontdek waar jij de voorkeur aan geeft: de droge 
hitte van een sauna of de vochtigheid van een 

stoombad.

In de Finse sauna heersen 
temperaturen van 80 tot 
100°C. De lucht is er tamelijk 
droog. Kun je goed tegen de 
hitte? Ontspan je dan op de 
bovenste bank of geniet van 
een opgietceremonie met 
etherische oliën. Professio-
nele saunameesters maken 
er een indrukwekkende 
show van.

In het stoombad ligt de 
temperatuur tussen 45 en 
55°C en de luchtvochtigheid 
is er bijna 100%, wat bijzon-
der gunstig is voor de lucht-
wegen en de slijmvliezen.  
Je zweet er ook, maar je 
merkt het minder, want de 
lucht zit vol met kleine 
waterdruppeltjes die op je 
huid neerdalen.

JaNee

Nee

Ja

Ja

Nee

Ja Nee

Nee Ja

Zweet je graag? Ben je vaak gestrest?

Ben je vaak verkouden? Ben je vaak gespannen?

Hou je van heet  
en droog?

Hou je meer van warm  
en vochtig?

Wil je even weg uit het 
leven van alledag?

En daarna: waarom zou  
je het ver zoeken? De  
“Orangerie Piano Bar” in hotel 
Beatus is een ontspannen 
ontmoetingsplek voor de 
kleine honger of voor cock
tails. En als extraatje biedt  
hij een niet te evenaren uit
zicht op de zonsondergang 
aan de Thunersee.

SAUNA IN HOTEL  
BEATUS, MERLIGEN

Aan de diepblauwe Thunersee staat alles in  
het teken van ontspannen. In de schaduw van 
de Niesen nodigen een buitensauna in een 
blokhut (90°C), een biosauna met kleurenthe-
rapie (55°C), een hamam (45°C) en een bloe-
mengrot (45°C) je uit tot rust en ontspanning. 
Voor de nodige verfrissing na de sauna zijn  
er een ijsfontein, Kneippbekkens of een duik 
in het meer. Wie kiest voor een overnachting  
in het hotel, krijgt exclusieve toegang tot de 
saunaruimte “Bamboo”. Benijdenswaardig, 
want hier ligt “Le Petit Oubli” verborgen: een 
rustplek met waterbedden en muziek. Wedden 
dat je er je dagelijkse zorgen vergeet?

Ja Nee Nee Ja



MY SWISS 
EXPERIENCE

Leer lokale gastgevers 
kennen en ontdek 
Zwitserland samen 
met hen.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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4

Wellnessbestemming,  
AsconaLocarno

Panorama 
Sauna

Een bezoek aan de sauna 
bevordert de doorbloeding 
van huid en slijmvliezen.  
De huid ziet er beter uit en 
het verouderingsproces wordt 
vertraagd. In Termali Salini 
draagt ook het fantastische 
uitzicht op het Lago Maggiore 
bij aan ontspanning en welzijn.

5

Wellnessbestemming,  
Rheinfelden

RUSSISCHE 
BANJA

In de Russische banja van 
Sole Uno in Parkresort  
Rheinfelden begeleiden ge
oefende medewerkers, de 
“banschiki”, het ritueel met 
de venik. Dat bestaat onder 
andere uit een traditionele 
venikmassage, in de tweede 
saunaronde: door met  
verse berkentakken op het 
lichaam te slaan wordt de 
bloedsomloop gestimuleerd 
en de etherische oliën in  
de berkenbladeren geven 
een aangenaam gevoel  
van ontspanning.

1

Grand Hôtel les Endroits, 
 La ChauxdeFonds

SAUNA  
“FÉE VERTE”

De sauna van de “groene  
fee” betovert bij 60–70°C 
lichaam, ziel en zintuigen. De 
naam “Fée Verte” komt van 
een mengsel van 17 absint
kruiden. Die geven een aroma 
af dat verkwikt en verfrist.

 

2

Hotel La Val Brigels,  
BrigelsBreil

KRUIDEN
SAUNA

In deze sauna ruikt het heerlijk 
naar verse bergkruiden van  
de Surselva. De kruidige lucht 
bevordert het zweten op 
zachte wijze en zorgt voor 
verkwikking.

3

Seehotel Wilerbad,  
Wilen (Sarnen)

HIMALAYA
ZOUTSAUNA

Aan lucht met zout uit de 
Himalaya wordt een gezond
heidsbevorderend effect toe
geschreven. Het inademen 
van lucht met Himalayazout 
zou onder andere de luchtwe
gen stimuleren en ontstekin
gen en infecties verminderen.

Meer Spa & Vitality 
aanbiedingen?  
MySwitzerland.com/
wellness

5
TIPS 

VOOR
saunagangers

MY SWISS 
EXPERIENCE

Leer lokale gastgevers 
kennen en ontdek 
Zwitserland samen 
met hen.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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Ontbijt: Birchermuesli met  
amandelcrunch   
Dit Zwitserse superfood  
vindt zijn oorsprong in Zürich.  
Nadia’s variant zorgt voor een 
extra energiekick en een com
pleet nieuwe smaakbeleving!
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Lifestyle: Zwitserse keuken

Nadia
Damaso

Ochtendstemming 
op de Sechseläuten

platz, Zürich

Hoewel ze nog maar 22 is, heeft ze al 
twee kookboeken op haar naam staan 
die internationale bestsellers zijn. Opge-
groeid in het Engadin, thuis in Zürich  
en op reis over de hele wereld, bedenkt  
Nadia creatieve en gezonde recepten. 
Voor MySwitzerland gaf ze een nieuwe  
interpretatie aan drie Zwitserse gerech-
ten. Ontbijt, lunch, diner: smakelijk eten!
Tekst: Sheila Moser 
Foto’s: Nadia Damaso, Zwitserland Toerisme



“In de regio Bern vind je tal van  
lekkere, stevige gerechten zoals  
gevlochten brood, meringue met  
room of uientaart. Mijn interpretatie  
van rösti laat zien dat licht ook  
lekker kan zijn!” 

Nadia op de  
Bärenplatz met op de 

achtergrond het  
parlementsgebouw,  

Bern

52 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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Lunch:  
Rösti van zoete aardappel 
Aardappelrösti is een van  
de Zwitserse klassiekers en 
is wereldberoemd. Nadia 
presenteert de rösti als rond
jes van zoete aardappel met 
een garnituur van erwten, 
veldsla en walnoten.
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Diner: Gerstotto 
In de keuken van Grau
bünden werken ze graag 
met gerst. Nadia gebruikt 
de gerst in plaats van rijst 
voor een romige schotel. 
Ideaal om ’s avonds de 
honger te stillen na een 
dag in de sneeuw!



5555

“Het Engadin is mijn thuis – en de 
ongelooflijk mooie natuur heeft een 
blijvende indruk op me gemaakt.  
Ze is een van mijn belangrijkste en 
waardevolste inspiratiebronnen 
voor nieuwe, creatieve recepten.”

Nadia voor  
de huisberg in  

Pontresina, Engadin,  
Graubünden
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LUNCH
Röstirondjes van zoete aardappel en wortel 

e 
Recept voor 4 personen 

Röstirondjes: 4 wortelen (ca. 100 g elk), 4 zoete aardappelen  
(ca. 150 g elk), 100 g walnoten, 100 g havervlokken, 1–2 teentjes 

knoflook,1,5 tl Himalaya- of zeezout. Erwtenpuree: 330 g diepvries-
erwten (gedurende 20 min. ontdooid), 300 ml melk naar keuze  

(bv. sojamelk), 10 g verse peterselie, 3 el olijfolie, 1,5–2 el citroen-
sap en wat geraspte schil, 1,5 tl Himalayazout, ½ tl peper uit de 
molen. Salade: 200 g veldsla, 2 el olijfolie, 1,5 el acaciahoning,  

2 el citroensap. Walnotencrunch: 160 g walnoten, 2 el ahornsiroop, 
¾ tl Himalayazout

Bereiding 

1. Verwarm de oven voor op 180°C, bestrijk 2 bakplaten met 
kokosolie, breng een pan water aan de kook.

2. Schil de wortelen en de zoete aardappelen, snij ze in grove 
stukken en kook ze 5 à 6 minuten in het water. Laten schrik-
ken met koud water en wat laten afkoelen.

3. Maal de walnoten en de havervlokken fijn, hak de knoflook fijn 
en doe alles in een kom. Rasp de wortelen en de zoete aard-
appelen grof, voeg ze toe, meng alles goed en vorm rondjes van 
het mengsel (ca. 1 volle el). Leg de rondjes op een bakplaat, 
druk ze een beetje plat, bestrijk ze met wat kokosolie en bak ze 
in 30 à 35 minuten goudbruin.

4. Blancheer de erwten, laat ze schrikken in koud water, doe ze 
met de resterende ingrediënten in een krachtige blender, pu-
reer ze fijn en glad. De puree in een kleine pan doen, vóór het 
opdienen nog even opwarmen en glad roeren.

5. Hak voor de walnotencrunch de walnoten grof, voeg ahornsi-
roop en zout toe, meng goed door elkaar, leg op een bakplaat 
met bakpapier en bak in de oven in ca. 7 à 8 min. goudbruin. 
Uit de oven nemen, volledig laten afkoelen en knapperig laten 
worden.

6. Was de veldsla goed en slinger hem droog. Roer de olijfolie 
met de acaciahoning en het citroensap door elkaar, voeg de 
veldsla toe en meng voorzichtig met de hand.

7. Neem de rondjes uit de oven. Schik wat erwtenpuree op bor-
den, leg er de röstirondjes op, garneer met de veldsla en strooi 
er de gekarameliseerde walnoten overheen.

Birchermuesli met amandelcrunch 

e 
Recept voor 4 personen 

Muesli: 100 g grove havervlokken, 2 el maan-
zaad, 3 dl melk naar keuze (bv. amandel-

melk), een snufje Himalayazout, 120 –140 g 
bevroren bosbessen, 1 grote appel, 2 el 

acacia- of bloemenhoning, 1,5 – 2 el amandel-
pasta (licht of donker), ¾ tl kaneel, 6 – 8 da-
dels (zonder pit, in kleine stukjes gesneden). 

Crunch: 2 el amandelschilfers, 2 tl maanzaad 
½ tl kaneel, 1 el ahornsiroop. Toppings: 

kokos- of gewone yoghurt (ongezoet), bos-
bessen (vers of bevroren)

Bereiding

1. Breng havervlokken en maanzaad met 
melk en zout aan de kook, roer goed, 
zet het vuur zachter, laat 1 min. verder 
koken, neem van het vuur, laat 2 min. 
staan.

2. Doe de bevroren bosbessen in een kom 
en voeg de warme havervlokken toe.

3. Rasp de appel en doe die samen met 
de honing, de amandelpasta, de kaneel 
en de dadels in de kom. Meng goed. 
Voeg naar wens 1 à 2 el kokos- of 
gewone yoghurt toe.

4. Afdekken en op een koele plaats min-
stens 2 uur of een nacht laten trekken.

5. Crunch: Verwarm de oven voor op 
170°C, meng de amandelschilfers met 
maanzaad, kaneel en ahornsiroop, 
verdeel ze op de bakplaat en bak ze 
gedurende 6 à 7 minuten goudbruin. 
Uit de oven nemen, laten afkoelen en 
knapperig laten worden.

6. Afgekoelde Birchermuesli in schaaltjes 
doen, naar wens kokos- of gewone 
yoghurt toevoegen, garneren met verse 
bosbessen en crunch.

ONTBIJT
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DINER 
Romige gerstotto met cashewnoten

e 
Recept voor 4 personen 

Gerstotto: ½ witte ui (middelgroot), 1 teentje knoflook,  
2–3 tl kokosolie (of olijfolie), 5 g citroentijm of gewone tijm 
200 g gerst, 800 ml groentebouillon, 2 dl melk naar keuze 

(bv. sojamelk), 1 el citroensap en wat geraspte schil, 
80 –100 g cashewnotenpasta. Groenten: 2 – 3 tl kokosolie (of 
olijfolie), 200 g paddenstoelenmix, 5 g citroentijm of gewone 
tijm, Himalayazout en peper uit de molen, 250 – 300 g verse 

bladspinazie. Hazelnootgarnituur: 2 el hazelnoten (gemalen), 
2 el geraspte kokos, 1,5 – 2 tl Himalaya- of zeezout, ½ –1 tl 

peper, 1 el kokosbloesemsuiker of ruwe rietsuiker

Bereiding 

1. Hak ui en knoflook fijn, verhit kokosolie in een pan,  
voeg ui, knoflook en citroentijmblaadjes toe, roerbak 2 à 
3 minuten tot de ui glazig en licht gebruind is.

2. Voeg gerst toe, roerbak verder gedurende 2 à 3 minuten 
en blus met ca. 500 ml van de groentebouillon. Laat  
25 à 30 minuten zachtjes koken, roer regelmatig goed 
om en voeg wat bouillon toe.

3. Was de paddenstoelen en de spinazie, snij de padden-
stoelen in plakjes, hou de spinazie apart. Verhit de  
kokosolie in een koekenpan, voeg paddenstoelen en 
citroentijm toe, bak ze goudbruin, zet het vuur heel 
zacht, houd warm.

4. Voor het hazelnootgarnituur laat je de hazelnoten en de 
geraspte kokos al roerend in een koekenpan goudbruin 
roosteren. Voeg kokosbloesemsuiker, Himalayazout  
en peper toe, meng goed, doe in een kom en laat 
afkoelen.

5. Roer de melk met citroensap, citroenschil en cashew-
notenpasta tot een gladde massa, voeg toe aan de 
gerstotto en meng goed. Voeg de bladspinazie en de 
helft van de paddenstoelen toe, zet het vuur lager,  
voeg indien nodig nog wat melk toe, roer goed tot de 
spinazie geslonken en gaar is, haal de pan van het   
vuur, breng op smaak met peper.

6. Schik de gerstotto op borden, voeg de resterende  
paddenstoelen en gebakken citroentijm toe en bestrooi 
met het hazelnootgarnituur.

Nadia  
Damaso

e 
Ze groeide op in het idyllische Pontresi
na en publiceerde op 19jarige leeftijd 
haar eerste kookboek. Haar teksten  
en foto’s zijn even smakelijk als haar 
creaties, waardoor “Eat Better Not 
Less” een gigantisch succes werd.

Voor haar tweede boek “Eat Better Not 
Less – Around the World” trekt deze 
sprankelende inwoonster van het Engadin 
de wereld in. In negen weken reist ze naar 
twaalf landen en leert ze daar de keuken 
kennen van de gewone mensen. De reis 
was de moeite waard – het inspirerende 
kookboek stond in 2017 bovenaan de 
bestsellerlijst.

Meer recepten:  
nadiadamaso.com
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3

Grindelwald,  
Berner Oberland

Berggast-
haus Bort

Een handdruk van gastheer 
Bruno Brawand die het huis in 
de vierde generatie runt, en  
je voelt je meteen thuis. In het 
sfeervolle bergrestaurant 
midden in de natuur geniet je 
van regionale specialiteiten 
met uitzicht op de noordwand 
van de Eiger.

 

5

Lenzerheide, Graubünden

MOTTA- 
HUT

De Motta-hut is al meer dan 
30 jaar een begrip en straalt 
sinds 2017 nieuwe glans uit. 
Blikvanger in het interieur: de 
inloop-wijnkast middenin  
de gezellige lounge met open 
haard. Voor de hut ligt een 
uitnodigend, groot zonneter-
ras. Bij het lekkere eten, het 
heerlijke uitzicht en de live-
muziek wordt skiën bijna 
bijzaak.

1

Zermatt, Wallis

Chez  
Vrony 

De keuken van Vrony is klas-
siek, maar creatief. Het res-
taurant met uitzicht op de 
Matterhorn is een van de 
populairste in Zermatt – reser-
veren is daarom sterk aan te 
bevelen.

 

2

Klosters, Graubünden

Berghaus 
Alpenrösli

Als je een plekje hebt be-
machtigd in het restaurant, 
voor de open haard of op het 
zonnige houten terras met 
uitzicht over het Prättigau, kun 
je je door het gastvrije team 
laten verwennen met een 
smakelijke marktkeuken.

4

Melchsee-Frutt,  
Luzern-Vierwoudstedenmeer

Frutt  
Stübli

Het door GaultMillau met  
15 punten bekroonde gas-
tronomische restaurant  
van hotel frutt Lodge & Spa 
serveert een fusion van  
traditionele haute cuisine  
en alpiene delicatessen.

Zin in andere culinaire 
hoogtepunten? 
MySwitzerland.com/
culinary

5
TIPS 

VOOR
skifijnproevers
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Oorspronkelijk werd de Vacherin Mont-
d’Or alleen van oktober tot de lente  
geproduceerd, omdat er in de winter te 
weinig melk was voor de productie van 
de grote Gruyère-wielen. Later werd deze 
beperkte productieperiode een traditie. 
Zo komt het dat het nog steeds een sei-
zoenkaas is die de fijnproevers van eind 
september tot begin april gelukkig maakt.

Slechts enkele selecte producenten uit  
de Vallée de Joux leveren de kaas aan 
de ongeveer 15 affineurs. Deze 
laatste laten hem rijpen in 
hun kelders en geven de 
finishing touch met de 
typische reep inheems 
spaanhout rondom de 
kaas.
 
vacherinmontdor.ch

WINTERKAAS  
Vacherin Montd’Or AOP
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1

Het bergstation Vounetse in het  
skigebied Charmey is niet alleen  
het startpunt voor een mooie,  

gemakkelijke afdaling, maar biedt  
ook een fantastisch uitzicht over  

de Freiburgse Alpen.

1 2

3

4
5

5 TIPS
 

2

De pistes op de Chuenisber-
gli in Adelboden bezorgen je 
een echt wereldcupgevoel.

 

3

De SLOW SLOPES in het 
Matterhorn Ski Paradise 
bieden afdalingen in een 
comfortabel tempo, voor 
beginners en genieters.

 

4

Op de Princess-piste in  
St. Moritz vindt iedereen wel 

iets van zijn gading.

5

De Panoramapiste op de  
Riederalp in Wallis doet zijn 

naam alle eer aan.
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Sneeuwsport: kleuren van de pistes

Blauw 
voor beginners en  

gezinnen

Als skiër en snowboarder 
weet je: de kleurmarke-
ring van een piste geeft 
de moeilijkheidsgraad 
heel precies aan. Zo  

hebben blauwe pistes 
horizontaal en verticaal 
een hellingsgraad van 
hoogstens 25%. Ideaal 
voor iedereen die zich 
nog niet zo zeker voelt 
op ski’s. Of eens hele-

maal ontspannen over de 
piste wil glijden.
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Rood 
voor gevorderden

Rode pistes zijn iets  
veeleisender. De middel-

zware afdalingen hebben – 
met uitzondering van korte 
stukken op open terrein – 

een hellingsgraad van maxi-
maal 40%. Ze bieden  

niet alleen ontspannen 
skiplezier, maar vaak ook 

een grandioos uitzicht  
op de bergen.
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1

Op de Red Run in Les Diablerets  
geniet je van een 8 kilometer 
 lange afdaling van 3000 tot  

1300 meter hoogte.

5 TIPS
 

2

De Sunshine-piste in Meirin-
gen-Hasliberg ligt op een 
panoramische zuidhelling.

 

3

In het gletsjerskigebied  
Engelberg-Titlis geniet je van 

ontspannen afdalingen  
op pistes met natuurlijke 

sneeuw.
 

4

De Parsenn-afdaling van de 
Weissfluhjoch naar Küblis 

geldt als een van de langste 
van de Alpen.

5

De brede, matig steile  
Sedrun-Ride biedt een uniek 

uitzicht op het dal.

©
 R

ap
ha

el
 D

up
er

tu
is

1

4
5

2
3



64 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

1

De beroemd-beruchte Tiger Run  
in Gstaad wordt met een gemiddelde 
hellingsgraad van 100% beschouwd 

als de steilste afdaling in het  
Berner Oberland.
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5

5 Tips
 

2

Op de Bernhard-Russi-Run 
op de Gemsstock boven 
Andermatt leven ervaren 
skiërs zich helemaal uit.

 

3

Le Mur Suisse in het Wallis  
is met een hellingsgraad van 
75% een van de moeilijkste 
en fascinerendste pistes ter 

wereld.
 

4

Op de Silvano Beltrametti- 
piste in Lenzerheide neemt 
de elite van de alpineskiërs 
het vaak tegen elkaar op.

5

De Piste de l’Ours in  
Veysonnaz was het strijdto-

neel van talrijke spectaculaire 
wereldcupraces.
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Zwart 
voor experts

De kleur zegt alles,  
maar laat ook veel open. 

Want officieel zijn alle 
pistes zwart die de maxi-

male waarden van de 
rode pistes overschrijden. 

Zwart kan dus een per-
fect geprepareerde steile 
piste zijn, maar ook een 
uitdagende buckelpiste. 

Adrenaline en plezier voor 
iedereen die de ski’s of 

het board onder controle 
heeft!
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Geel 
voor liefhebbers van  

vrijheid

Gemarkeerde, maar niet  
geprepareerde afdalingen 
zijn aangeduid met geel. 
Perfect voor freeriders – 

want de routes zijn alleen 
open als ze veilig zijn. Deze 

trajecten bevatten vaak  
enkele moeilijke passages, 

waardoor ze afhankelijk  
van de sneeuwconditie erg 

veeleisend kunnen zijn. 
Maar ook spannend en ge-
varieerd voor goede skiërs 

of boarders.
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1
2

3
4

5

5 TIPS
 

2

Met haar 10 kilometer is de 
gletsjerafdaling van Diavolezza 
in het Engadin de langste van  

Zwitserland.
 

3

Van de Vorabgletsjer tot Alp 
Ruschein toont Laax zich van 

zijn mooiste kant.
 

4

Op de 6 kilometer lange  
Terza-afdaling in Flumserberg 
geniet je van het uitzicht op  

de Walensee en de Churfirsten.

5

De Gurschenstock-afdaling bij 
Andermatt verleidt je om off-

piste te gaan naar open terrein.

1

Vallon d’Arbi in Verbier, de betove-
rende afdaling buiten de pistes,  

is gereserveerd voor ervaren skiërs. 
Het is aan te raden om deze tocht 
van een halve dag met een gids  

te ondernemen.
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Beginners
Beloofd: na drie dagen les kan  

iedereen een blauwe piste nemen. 
En de kleintjes leren in een  

mum van tijd skiën in het Swiss 
Snow Kids Village met Snowli,  
de mascotte van de Zwitserse  

skischolen.

Experts
Er valt altijd nog iets nieuws te 
leren: bijvoorbeeld een elegante 

afdaling van de buckelpiste, 
freestyle tricks of de perfecte 

carvingbocht.

Boek nu: MySwitzerland.com/learnskiing

1
Dagje skiën 

boeken

3
Leraar 

begroeten

FIRST SKI EXPERIENCE
De fascinatie van het skiën en snowboarden kun je nu ook voor een all- 
inprijs ontdekken. Niet alleen het materiaal, de skipas en de lessen zijn 

inbegrepen, maar ook het geluksgevoel na de eerste geslaagde afdaling.

2
Materiaal 
afhalen

Daar  
gaan we!

4
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Freeriders
De Zwitserse sneeuwsport
instructeurs begeleiden je 

ook veilig offpiste en zorgen 
voor een onvergetelijke  

ervaring. 

Gevorderden 
Verbeter op een leuke manier je  

techniek: ook wie zich al zeker voelt 
op de latten kan hiervan profiteren.  

De Zwitserse sneeuwsportinstructeurs 
zijn perfect opgeleid en kunnen aan  

al je wensen tegemoetkomen.

Ben je beginner, gevorderde of expert? 
De Zwitserse skischolen hebben  

voor iedereen het juiste aanbod. Niet 
alleen voor skiërs, maar ook voor  

snowboarders. De sneeuwsportinstruc-
teurs geven het plezier en de fascinatie 

van de piste graag door.
Ga mee naar de piste met het gezin Marti. In de videoclips van de Zwitserse skischolen: 

swiss-ski-school.ch
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Zo, hopelijk blijft het staan.  
Hoe zou het zijn om in een  

huis van sneeuw te slapen? 
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Gezinnen: iglo bouwen

Een nachtje slapen in een zelfgebouwde 
iglo. Alain, Zoe, Lian en Anouk hebben 
zich warm ingepakt op het avontuur  
gestort van de “Erlebniswelt Muotathal”. 
Koude rillingen hadden ze gelukkig  
alleen maar bij het plannen van de reis.
Tekst: Zoe Arnold
Foto’s: Ruedi Thomi 

SLAPEN  
IN DE 

SNEEUW 

SLAPEN  
IN DE 

SNEEUW
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B  
at heb je nodig 
om een nachtje 
door te brengen 
in een iglo?  

Hoe koud is het in een huis van 
sneeuw en hoe hou je je warm? 
De vele vragen die we ons al da-
genlang stellen, worden dringen-
der nu het vertrek nadert. Bijvoor-
beeld: welke schoenen nemen we 
mee? Of horen natte voeten mis-
schien gewoon bij het avontuur? 
We zullen het gauw weten, want 
we trekken onze sneeuwschoenen 
al aan. We zijn weg! Terwijl zoon 
Lian al uit het zicht is, zet dochter 
Anouk de eerste wankele stappen. 
Het lijkt alsof ze op zwemvliezen 
loopt – zwemvliezen in de sneeuw. 
Maar na een paar meter is ze al 
gewend aan het nieuwe schoeisel. 
Zo wandelen we door het beto-
verende winterlandschap boven 
Muotathal richting de Pragelpas. 
Eerst gaat het door het bos langs 
een klein beekje. Overal glinsteren 
ijspegels, in de sneeuw ontdekken 
we vossensporen. Weer op open 
terrein klimmen we steil omhoog 
naar de berghut op de Schinboden.

Blok voor blok
De instructeurs Dieter en Paul 
hebben al een vlakke plek klaarge-
maakt voor onze iglo. We volgen 
de instructies van Dieter en zagen 
blok na blok uit de sneeuw. We 
hadden niet gedacht dat het zo 
gemakkelijk zou zijn: er zijn maar 
een paar blokken sneeuw die 
stukbreken. Aan de binnenkant 
plaatst Paul de blokken vakkundig 
in de juiste hoek. De kinderen 
helpen flink mee. De iglo wordt 
hoger en hoger en al snel 

WW
Stap voor stap door 
de diepsneeuw de 
zon tegemoet. Met 
sneeuwschoenen 
gaat dat vanzelf.

Handen uit de 
mouwen ieder
een! Terwijl de kin-
deren met instruc-
teur Paul de koepel 
inspecteren, zagen 
Alain en Zoë blok-
ken op maat.

Het lijkt wel Lego. Grote en kleine bouwers zijn  
geconcentreerd aan het werk.



6

9

10

10

11

12

1

2

3

4

13

14

5

8

8

7

15

16

17

7373

 
Lian is perfect uitgerust, met een warme muts 1 , thermische kleding 2   

en waterdichte laarzen 3 . Met sneeuwschoenen 4  is het ideale iglogebied  
het makkelijkst te bereiken. Essentieel voor de bouw: schop 5 , zaag 6  en  

lawinesondes 7  om de dikte van de sneeuw te meten. In de rugzak 8  vind je 
tevens een thermosfles 9  met een warm drankje en een zoet tussendoortje 10 . 

Ondertussen warmen de groten zich met een Säntiswhisky uit Appenzell 11 .  
Na het harde werken is er een heerlijke fondue. Voor wie dat niet lekker vindt, 
wordt ravioli 12  klaargemaakt 13  – zakmes 14  met blikopener niet vergeten. 

Met slaapmatje 15 , slaapzak 16  en hoofdlamp 17  staat niets een gezellige nacht 
in de iglo meer in de weg.

NIETS VERGETEN?
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1. “Steengroeve” sonderen. 
Niet alle sneeuw is geschikt om 

een iglo te bouwen. Voor de blok-
ken heb je een stevige laag van 
minimaal 50 cm diepte nodig.

4. Groeve voorbereiden. 
Schep eerst de bovenste, zachte 
laag sneeuw weg en markeer de 
blokmaat van 60 × 45 × 20 cm. 

7. Volgende rijen blokken 
plaatsen.

Bereid elk blok zo voor dat het op 
drie hoekpunten rust en geef  

een tik tegen de open zijde om 
het vast te zetten.

2. Bouwterrein voorbereiden. 
De fundering platstampen. De bouw-

plaats moet zo dicht mogelijk bij  
de groeve liggen, want de blokken 

kunnen tot 20 kg wegen.

5. Blokken snijden.  
De laatste snede wordt altijd aan 
de onderzijde gemaakt. Kantel 
het blok nu een beetje en maak 

het voorzichtig los.

8. Sluitsteen plaatsen.  
Voeg de laatste steen aan  

de binnenkant passend in tot hij  
vastzit. Nu alleen nog de buiten-

voegen met sneeuw vullen, stevig 
aankloppen.

3. Iglo uitmeten.  
Geef het midden aan met een ski-

stok. Markeer met een tweede 
stok en een touw de straal van 

1,25 m en 1,70 m. 

6. De eerste rij maken. 
Plaats de blokken met een  

hellingsgraad van ca. 17° (liever 
wat schuiner dan te rechtop). Snij 
een schuin vlak over de laatste 4 

tot 5 blokken.

9. Binnen en buitenafwerking. 
Graaf een toegangstunnel,  

maak de ligplaatsen recht, trek 
een windbescherming op aan  

de ingang en maak luchtgaten in 
de wanden.

Een iglo bouwen is makkelijker dan je denkt. Maar toch raden we je aan om je eerste stappen als meester- 
iglobouwer samen met een expert te zetten. Dat gaat niet alleen sneller, het is ook veiliger. Want het belang-

rijkste bij het bouwen van een iglo is dat je een plek vindt die veilig is voor lawines.

JE EIGEN IGLO IN  
9 STAPPEN

JE EIGEN IGLO IN  
9 STAPPEN
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kunnen Lian en Anouk nog maar 
net boven de bovenkant uit gluren.
Tenslotte graven we een doorgang 
onder de iglowand. “Cool, het is 
net een glijbaan”, roepen de kin-
deren en kruipen trots naar buiten.

Onder zeil
In het zuiden zwiept de föhn de 
sneeuw op tussen de bergtoppen. 
Hier bij ons voelen we gelukkig 
alleen zijn vriendelijke kant: een 
droomdag! Toch wordt het lang-
zaam koeler en dus gaan we naar 
binnen in de gezellige berghut. 
Daar heeft Romy, de ziel van het 
iglo-bouwteam, een speciale kaas-
fondue met appelsap klaargemaakt. 
Het is een plaatselijke specialiteit. 
Voor het geval je kroost geen 
fondue lust, hebben we ook een 
blik ravioli ingepakt in onze rug-
zak. Een laatste inspanning, en dan 
is de iglo uitgerust met rendierhui-
den, slaapmatjes en slaapzakken,  
en het hele gezin heeft een com-
fortabel nest gemaakt. Alle zorgen 
waren overbodig. In de slaapzak is 
het lekker warm dankzij de warme 
kruik, alleen het puntje van onze 
neus kietelt in de koude lucht. 
Boven ons is het niet de sterrenhe-
mel, maar de lichte tekening van 
de sneeuwblokken die ons naar 
dromenland brengt. Slaap lekker! 
erlebniswelt.ch

Klaar! Trots nemen de yeti’s en ijsprinsessen bezit van  
hun nieuwe sneeuwkoninkrijk – tot ze vermoeid hun ogen 
laten dichtvallen.



Droomhuis in de winter-
nacht. De temperatuur in een 
iglo is ongeveer nul graden, 
maar dicht bij elkaar heeft nie-
mand het koud. Het avontuur 
is de moeite meer dan waard!
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Atzmännig, Zürich Regio

IGLO’S VAN 
HOUT

Een comfortabel alternatief 
voor kamperen: met twee tot 
zes bedden bieden de POD-
houses voldoende ruimte 
voor gezinnen. En hoewel je 
je midden in de natuur be-
vindt, hoef je het niet te stel-
len zonder voorzieningen als 
elektriciteit en licht. De “hou-
ten iglo’s” zijn goed geïso-
leerd en elektrisch verwarmd.

 

5

Kemmeribodenbad,  
Bern Regio

GENIETEN  
IN DE IGLO

Het Landgasthof Kemmeri-
boden-Bad in het Emmental 
biedt een compleet iglo- 
belevingslandschap. Sinds 
2008 wordt hier vlak voor 
het hotel met veel spier- en 
machinekracht een grote 
iglo gebouwd. Bij romantisch 
kaarslicht smul je er van de 
Kemmeriboden-fondue van 
de plaatselijke kaasmakerij.

 

1

Gstaad, Berner Oberland

IGLO’S – DO 
IT YOURSELF

In het Alpinzentrum leer je 
blok voor blok de juiste tech-
niek voor het bouwen van een 
eigen iglo. Als beloning voor  
je inspanning is er daarna een 
lekkere fondue.

 

2

Schwarzsee, Fribourg Regio

IGLO’S EN 
IJSPALEIZEN

De verlichte ijsgebouwen van 
Karl Neuhaus zijn tot 15 meter 
hoog. Je kunt erdoorheen 
wandelen en erop klimmen. 
Alle kasteeltjes, grotten,  
spelonken, iglo’s en beeld-
houwwerken zijn gewijd aan 
sprookjes- en winterthema’s.

4

Davos, Graubünden

EEN  
COMPLEET 
IGLODORP 

De “romantische iglo’s” op 
Parsenn zijn versierd met 
kunstwerken en bezorgen je 
een onvergetelijk verblijf.  
De gasten van het iglodorp 
hebben zelfs een sauna en 
een whirlpool ter beschikking.

Andere bestemmingen voor 
avontuurlijke gezinnen: 
MySwitzerland.com/
gezinnen

5
TIPS 

VOOR
iglofans

“Family Destination”  is het kwaliteitskeurmerk 
voor bestemmingen die hun 

aanbiedingen specifiek op gezinnen 
richten. Van topinfrastructuur tot een 
aantrekkelijk activiteitenprogramma – 

voor kinderen, ouders en grootouders.



Handwerk: Schnelle Schlitten 
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Dit zijn de Rolls-Roy-
ces onder de sleeën”, 
zegt vader Bruno 
Morerod zichtbaar 

trots. Ondertussen strijkt zoon 
Joël bijna teder over het essenhout 
van hun nieuwste boreling – een 
flitsend exemplaar van het merk 
Morerod. Door het lage zwaarte-
punt en de beweegbare glijders  
is een uiterst kleine draaicirkel 
mogelijk. Het echte hoogtepunt  
is echter alleen van onderaf te 
zien. Anders dan bij gewone 
sleeën zijn de glijders niet alleen 
van metaal, maar hebben ze ook 
een beslag voor ski’s. Daardoor 
kun je er met een duizelingwek-
kende vaart mee sleeën.

Een passie voor sleeën
De locatie is de Col de la Croix  
die Les Diablerets verbindt met 
Villars. In november gaan de vier- 
en tweewielers op stal: het is  
winterstop. Dan is het sleeën aan 
de beurt. Zo gaat het al jaren. De 
Morerods wonen al generaties lang 
aan de bergpas. Met een twinke-
ling in de ogen vertelt vader Bruno 
hoe hij in de jaren zestig met een 
slee voor meer personen, een soort 
bob, over de bergpas naar beneden 
is gestoven. Die avontuurlijke slee 
bestaat niet meer. Hij werd het 
slachtoffer van een “malheur” zegt 
hij – meer wil Bruno niet kwijt. 
Maar de passie is gebleven. De 
Morerods verdienen hun boterham 
met schrijn- en timmerwerk in 
chalets. Maar alle werknemers zijn 
het erover eens: de 10 tot 15 
prachtige sleeën die ze elk jaar 
maken zijn het neusje van de zalm. 
“Onze sleeën gaan een leven lang 
mee”, legt Joël enthousiast uit. 
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Sleden
bouwers

Snelle glijders, wendbare sleeën.  
Met deze handgemaakte racemonsters 
rij je net zo makkelijk als op een skelter. 
Sledenbouwers Bruno en Joël Morerod 
hebben dan ook niet meer dan een 
smalend lachje over voor gewone hou-
ten sleeën.

Tekst: Christoph Zwaan
Foto’s: Lorenz Richard 

Handwerk: snelle sleeën 
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Met veel liefde en handenarbeid worden in  
de werkplaats van vader en zoon Morerod unieke  
pretobjecten gemaakt. Joël: “Het geeft me veel 
plezier om een slee te maken die een leven lang 
meegaat.”

Afhankelijk van het model kosten deze 
exclusieve sleeën, die met veel liefde, met 
de hand worden gemaakt, zo’n 600 Zwit-
serse frank – iets meer dan 500 euro.

Op snelle glijders door de nacht
Het enthousiasme bij de firma Morerod is 
groot. Zo komen alle medewerkers regel-
matig bijeen voor een sleetochtje bij nacht. 
Uiteraard heeft iedereen zijn eigen slee.  
De sleepiste van Les Mazots bergaf naar Les 
Diablerets vergt wel een beetje techniek.  
En het is geen slecht idee om de 180-gra-
denbochten van tevoren bij daglicht te 
inspecteren. Dat geldt natuurlijk niet voor 
de Morerods, want die kennen elke vier-
kante centimeter van het 7 kilometer lange 
traject. Wie ooit met een van hun sleeën 
heeft gereden, begrijpt waarom ze zich 
steeds weer van die piste laten afglijden –  
de funfactor is gewoonweg enorm. 
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1

Les Diablerets, Meer van Genève  
Regio. In de voetsporen van  

de sledenbouwers: na een fondue  
”moitié-moitié” gaat het door  

het winterlandschap en via de berg-
pas Col de la Croix zo’n 7 kilometer  

bergaf naar het dal.

5 sleeavonturen  
in de avonduren

 

2

Saas-Grund, Wallis:  
geweldig slee-avontuur met 

hoofdlampen.
 

3

Preda–Bergün, 
Graubünden: de langste ver-
lichte sleebaan van Europa.

 

4

Nods/Chasseral, Jura &  
Drie Meren: met volle  

vaart over een romantisch 
bospad.

5

Engelberg, Luzern- 
Vierwoudstedenmeer:  

fakkelafdaling en genieten 
van fondue.

Zin in andere snelle 
afdalingen? 
MySwitzerland.com/
sleeen

81
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Lifestyle: winterhotels

Overnachten 
met een 
upgrade
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1  
Arosa, Graubünden 

HOTEL MET KABELSPOOR
Aankomen in het Tschuggen Grand Hotel  

is een belevenis op zich. Met de Tschuggen 
Express, de eigen kabeltrein van het hotel 
die in de zomer van 2018 volledig werd  

gerenoveerd, ben je er in slechts 2,5 minuten 
of van daaruit terug naar het ski en winter

paradijs Arosa. Spectaculair is ook de  
door toparchitect Mario Botta ontworpen 

wellnessoase van 5000 vierkante meter, met 
indrukwekkende geometrische lichtkoepels 

die uit de berg steken.

In de winter wordt Romantik Seehotel Sonne verlicht 
door de bekende lichtkunstenaar Gerry Hofstetter  
en is er een ijsbaan vlak aan het meer. Zweef over 
het ijs en warm je daarna op aan de glühweinstand, of 
laat je culinair verwennen in de traditionele “Gasts-
tube” van het historische viersterrenhotel. 

2  
Küsnacht, Zürich 

ROMANTIEK  
AAN HET MEER

3  
Lauterbrunnen, Berner Oberland  

Kamperen 
met uitzicht
 
Wat zijn vijf sterren waard als  
je er duizenden kunt hebben?  
Op Camping Jungfrau overnacht 
je onder de sterrenhemel in je 
eigen camper of in een van de 
chalets. Aan de ene zijde doe-
men de indrukwekkende Eiger, 
Mönch en Jungfrau op, aan  
je andere zijde stort een beek 
langs de rotswand naar bene-
den. Voor kinderen en beginners 
is er direct naast de camping 
zelfs een eigen skilift.



SWISS ARMY KNIVES

TRAVEL GEAR

FRAGRANCES

WATCHES

CUTLERY

FUNCTIONALITY IS 
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SHOP ONLINE AT VICTORINOX.COM
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MEER  
HOTELS  
MET EEN  
SPECIALE 
TOUCH OP

 

 
 

 
MySwitzerland.com/besthotels

4  
Les Giettes, Wallis 

LUXE-IGLO
Whitepod Eco-Luxury Hotel &  
Alpine Experience combineert  

ecologisch engagement met luxu-
euze faciliteiten. De iglovormige 

“pods” bieden op 40 vierkante meter 
hotelcomfort met bronwateraan-

sluiting, pelletkachel, badkamer en 
een groot terras met ligstoelen.  

Elk van de drie nieuwe podsuites 
heeft zelfs een privésauna. En dat 
alles in een bijna ongerepte natuur 
met een fantastisch uitzicht op de 

omliggende bergen.

Heb je zin in een bioscoopfilm, maar wil je niet naar bui-
ten? Dan is Chalet RoyAlp Hôtel & Spa de perfecte plek. 
Het hotel heeft een bioscoopzaal met 27 zitplaatsen. 
Voor of na de film valt er extra te genieten, want ook in 
de keuken, bekroond met een Michelinster en 16 Gault-
Millau-punten, wordt je verwend met feestelijke creaties. 
De gasten worden hier werkelijk koninklijk bediend.

5  
Villars-sur-Ollon, Meer van Genève Regio 

PRIVÉVOORSTELLING
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Prix Bienvenu: gastvrije hotels

Prix Bienvenu 
Attente zorg, hartelijk-
heid, inlevingsvermo-
gen en hulpvaardig-

heid zijn de criteria van 
de Prix Bienvenu. 

Deze Zwitserse prijs 
voor de gastvrijheid 

bekroont elk jaar 100 
hotels. De rangschik-
king gebeurt op basis 
van de commentaren 

van hotelgasten op 
meer dan 250 evalua-

tie- en boekingsplat-
forms. Dit zijn de win-

naars in de vier 
categorieën van het 

jaar 2018:

1  
Luxehotel

The Omnia, Zermatt
Met een lift in de rots zweef je rechtstreeks naar de lobby van  
Mountain Lodge The Omnia Ö op een kleine 1650 meter hoogte.  
Hier, hoog boven de daken van Zermatt, troont het hotel met  
18 kamers en 12 suites, een bibliotheek, een restaurant met open 
haarden, loungebar, boardroom, caverne en twee zonneterrassen.

the-omnia.com

Door zijn ligging aan de Messe-
platz, op slechts een steenworp 
afstand van het Musical Theater 
Basel, is het Micro Hotel Ô een 
ideale tijdelijke thuisbasis voor 
toeristen en zakenreizigers. Hele-
maal volgens de filosofie van het 
hotel: “De eerste keer arriveer je 
als hotelgast, maar bij het tweede 
bezoek heb je al het gevoel thuis 
te komen.”

microhotel.ch

2  
Stadshotel

Micro Hotel, Basel
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3  
Vakantiehotel, groot

Hotel  
Allegra, 

Pontresina
Garni-Hotel Allegra Ô, dat  
betekent thuiskomen en diep ina-
demen. In de frisse berglucht van 
het Oberengadin en met uitzicht 
op Alp Languard of Val Roseg doe 
je nieuwe energie op. De gasten 
van het hotel hebben directe toe-
gang tot het Pontresina Pool & 
Spa Center Bellavita. Vier van de 
in totaal 54 ruime kamers zijn 
aangepast voor gehandicapten en  
rolstoelgebruikers.

allegrahotel.ch
Rust, ontspanning en gastvrijheid – drie waarden die ga-
rant staan voor een ontspannen verblijf in Hotel Glocke Ô. 
Gastheer is het gezin Schmid-Heinzmann en het hart van 
hun hotel is de grote woonkamer met tegelkachel, lounge 
en biljarttafel. Dagelijks serveren ze hier twee marktverse, 
creatieve menu’s, waarvan één voor vegetariërs.

glocke.ch

4  
Vakantiehotel, klein en fijn

Hotel Glocke,  
Reckingen

Meer informatie over de 
winnaars van de Prix Bien-
venu en de 100 vriendelijkste 
hotels van Zwitserland  
vind je op   
MySwitzerland.com/
prixbienvenu
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Uitgekozen: winterverhalen

1  
Adelboden, Berner Oberland 

OBERLANDER  
HIGHLANDER

Voordat Hansueli Hauri met zijn sneeuwscooter 
naar de Chumi-hut stuift, verzorgt hij eerst zijn 
Schotse hooglanders. Deze bijzondere viervoeters 
bepalen het leven van de boer uit het Oberland  
en exploitant van de hut. De skiërs houden van  
het aromatische rundvlees: een hamburger in de  
Chumi-hut maakt een mooie pistedag perfect!

2  
Arosa / Lenzerheide, Graubünden 

VROUW  
ACHTER HET 

STUUR
Het is nacht, de volle maan schijnt  
en aan de voet van de Stätzerhorn 
kruipt een machtige pistenbully langs. 
Achter het stuur: een jonge vrouw. 
Nadja Gut heeft in de bestuurders-
stoel van deze 14 ton zware machine 
haar droombaan gevonden. Ze voelt 
zich er nooit eenzaam bij. Integendeel: 
ze geniet van het gevoel dat ze de 
berg alleen voor zichzelf heeft.

DE  
WINTER 
ROEPT!
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3  
Obersaxen, Graubünden 

KAMPIOENEN VAN MORGEN
Ze zijn met z’n vieren. En als ze naar beneden suizen, kun je je 

maar beter uit de voeten maken op de piste. De broers Jan (14), 
Ben (12), Finn (10) en Ron (6) behoren elk tot de besten van  

hun leeftijdscategorie. Elke dag dat ze niet naar school moeten, 
staan ze in Obersaxen op de ski’s. Dat is voor hen niet zo  

vanzelfsprekend, want het gezin woont in het laagland. Elke week 
rijden ze dus 500 kilometer om maar zo vaak mogelijk te kunnen 

skiën. Hun grootste droom: direct naast de piste wonen. Wie weet 
is het binnenkort zover.
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4  
Fribourg, Fribourg Regio 

Zijn gereedschap bestaat  
uit pennen en ski’s, zijn  
inspiratie zijn bergen zoals 
de Moléson in de Freiburgse 
Alpen. Simon Charrière 
tekent al sinds hij een kleine 
jongen was – en skiën doet 
hij al net zo lang. Door het 
raam van zijn kinderkamer 
keek hij vroeger uit op de 
bergen. Geen wonder dat 
ze een magische aantrek-
kingskracht op hem had-
den. Op school krabbelde 
hij op papier schetsen van 
de tricks die hij wilde leren. 
Tegenwoordig sieren de  
lijnen van de illustrator en 
freerider muren en posters 
over de hele wereld – en 
natuurlijk de hellingen met 
poedersneeuw van de  
bergen van Fribourg.
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LIJNEN  
VOOR  

HET LEVEN
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5  
Engelberg, Luzern-Vierwoudstedenmeer 

ster in drie werelden
De beelden gingen de wereld rond: met één hand hangt hij  

aan de leuning van een roltrap terwijl andere atleten zich  
in  Pyeongchang voorbereiden op hun Olympische optreden.  
Welkom in de wereld van Fabian Bösch. Deze freeskiër uit  

Engelberg verkeert ook op sportief gebied aan de top. Op zijn 
17e werd hij al wereldkampioen en een jaar later, in 2016,  

won hij de X-Games: het grootste evenement voor extreem-
sport ter wereld. De ideeën voor clips en tricks borrelen vaak 
zomaar bij hem op als hij een dagje met zijn vrienden door-

brengt in de sneeuw van Engelberg. Of het nu voor zijn plezier 
of voor zijn werk is, in Korea of Zwitserland: Bösch zorgt  

altijd voor een verrassing. 
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MySwitzerland.com/ 

 winterverhalen

6  
Engadin/St. Moritz, Graubünden  

MYTHISCHE MAST 13
Een buitengewoon krachtige energie- 

ader zou van invloed zijn op het  
middelste deel van de wereldcuppistes 

van St. Moritz. Deze waarschuwing  
bereikte wedstrijdleider Martin Berthod.  
En er gebeurde inderdaad iets bijzonders.  
Zo zweefde Beat Feuz als door vleugels 

gedragen 90 meter ver tijdens een sprong 
in de buurt van de ader. Berthod hield  
de informatie over het speciale voorval 

voor zichzelf. Maar bij elke race herinnert 
hij zich de mythe over mast 13.

7  
Crans-Montana, Wallis 

Rösti, kaviaar en 
poedersneeuw

Berghut en gastronomische keuken? Dat die twee heel 
goed kunnen samengaan, bewijst Franck Reynaud  
in de Cabane des Violettes. Deze in Frankrijk geboren 
chef zweert bij lokale producten en is dol op de bergen. 
Hij geeft een bijzondere touch aan alle klassieke gerech-
ten van de berghut. Beneden in het dorp, in de “Pas  
de l’Ours”, trekt hij echter alle registers open van de 
haute cuisine. Maar hoe doet hij dat allemaal? “Skiën  
bij zonsopgang, daar krijg je een energieboost van.”



In de Zwitserse bergen 
mag u luxe verwachten. 

In de lucht ook.
Geniet al voor u op de plaats van bestemming aankomt,
van de welbekende Zwitserse kwaliteit en gastvrijheid.

swiss.com Made of Switzerland.
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Service: Zwitserland digitaal

1 PLATFORM – MEER DAN  
700 BELEVENISSEN
Rijden op de hondenslee met Olivia, sneeuwschoenwandelen bij volle 
maan met Marco of naar de top klimmen met Dede. Maak kennis met 
lokale gastheren en beleef samen met hen de Zwitserse winter van 
een geheel nieuwe kant. Laat je inspireren, maak een keuze en boek: 
MySwitzerland.com/myswissexperience

WINTERNIEUWS  
Nog meer beleven? Het laatste nieuws voor een onvergetelijke  
winter in Zwitserland vind je in onze nieuwsbrief. Abonneer je nu via: 
MySwitzerland.com/newsletter

Mobile Apps 
Met onze gratis mobiele apps heb je altijd waardevolle informatie  
en services bij de hand. Nu bij iTunes, Google Play en in de  
Windows Store. 
MySwitzerland.com/mobile

SOCIAL MEDIA 
Volg ons op de sociale media voor 
de leukste foto’s, video’s en verha-
len van gasten in Zwitserland, en 
draag zelf bij aan de community met 
je eigen belevenissen: 

#INLOVEWITHSWITZERLAND  
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
Inlovewithswitzerland.com/nl

WINTERUPGRADE 
MET ÉÉN KLIK
“Upgrade Your Winter” – met een  
bezoek aan Zwitserland. In het land 
waar in 1864 de wintersport werd 
uitgevonden, zijn de bergen hoger  
en het pisteplezier groter. Beleef alle  
facetten van de Zwitserse winter: 
MySwitzerland.com/
wintervakantie
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Uitgegeven door
Zwitserland Toerisme
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8027 Zürich
Zwitserland
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Zwitserland Toerisme

Vormgeving
Festland AG, St. Gallen / Zürich
Zwitserland Toerisme, Zürich

Foto’s
Cover (Zinal, Wallis):  
Silvano Zeiter
Pagina 4/5 (Cabane du Grand 
Mountet, Zinal, Wallis): 
Silvano Zeiter 
Pagina 19 (Wintershome): 
Max Parovsky
Pagina 35 (Davos Klosters): 
Marcel Giger  
Pagina 77 (Atzmännig): 
Sportbahnen Atzmännig AG 
Overige foto’s:  
Met vriendelijke toestemming
van de partners

Druk 
Stämpfli AG, Bern

Oplage  
295.000 exemplaren

Talen  
Duits, Nederlands, Frans, Italiaans, 
Engels, Spaans

Autoverhuur
europcar.ch

swisstravelcenter.chgastrosuisse.ch

swiss-ski-school.ch

swisseducation.com

visana.chswissrent.comswissinfo.ch

intersportrent.ch kirchhofer.com

landquartfashionoutlet.com

holycow.ch

appenzellerbier.ch gubelin.com

lesambassadeurs.ch

hertz.ch

De branchevereniging van de 
Zwitserse hotellerie 
hotelleriesuisse.ch

Zwitserland met trein, bus en boot
mystsnet.com

SWISS ARMY KNIVES |  
WATCHES | TRAVEL GEAR
victorinox.com

Voortreffelijke Zwitserse
biscuitspecialiteiten
kambly.ch

American Express  
in Zwitserland
americanexpress.ch

Performance Bikes
bmc-switzerland.com
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Altijd perfect onderhouden huurmateriaal, een toergids die je 
naar de mooiste toppen loodst, sportondergoed dat niet alleen 
functioneel is, maar er ook goed uitziet, en een test voor meer 
veiligheid op de piste – met deze tips mag de winter komen.

HUREN VAN 
SNEEUWSPORTMATERIAAL  
Wil je met weinig bagage reizen en toch altijd met het nieuwste 
materiaal skiën? Huur je sneeuwsportuitrusting dan gewoon  
rechtstreeks in je verblijfplaats in het skigebied. Onze profs waxen 
de ski’s en slijpen de kanten, zodat je altijd met topmateriaal  
kunt genieten van je dag op de piste. 
swissrent.com en intersportrent.ch

Hallwag Kümmerly+Frey
In de toergidsen van de Zwitserse Alpenclub SAC zijn toerski- en 
sneeuwschoentochten voor alle niveaus te vinden, van klassiekers 
tot insidertips. De gidsen met informatieve teksten en foto’s van 
de routes zijn verkrijgbaar in het Duits, Frans en Italiaans. 
swisstravelcenter.ch/skitouren

FUNCTIONEEL EN MOOI
Al meer dan 70 jaar is het maken van vooruitstrevend sport-
ondergoed de expertise van Odlo. Bij Odlo vind je het juiste  
kledingstuk voor elke activiteit en intensiteit. De huidige collectie in 
samenwerking met Zaha Hadid Architects combineert innovatieve 
technologieën met een uniek design. 
odlo.com

Service: aanbevelingen
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ADVIES INWINNEN 
EN BOEKEN
Met onze uitstekende kennis van 
Zwitserland helpen we je om je 
vakantie optimaal te plannen. 
Advies op:

00800 100 200 30   
(gratis*) 
 
 
 
 
COMFORTABEL 
REIZEN
Tips en informatie over de heen-
reis. Zwitserland heeft goede  
internationale verbindingen, of  
je nu met het vliegtuig, de trein 
of de auto reist. 
MySwitzerland.com/ 
transport 

 
 
 
ONDERWEG ZIJN
Ontspannen reizen, niets mis-
sen. Een uitgebreid ov-netwerk 
zorgt overal in vakantieland 
Zwitserland voor reisplezier en 
flexibiliteit. 
MySwitzerland.com/ 
reizen 
 
 
 
ACCOMMODATIE 
VINDEN
Lifestylehotel, wellnesspaleis of 
toch liever slapen in een iglo? 
Zwitserland biedt een scala aan 
overnachtingsmogelijkheden. 
Boeken gaat snel en eenvoudig. 
MySwitzerland.com/ 
unterkunft 

Einde

In de bakermat van 
de sneeuwsport 
zorgen meer dan 
300 skigebieden 
voor onvergete-
lijke belevenissen. 
Of het nu samen  
op een skitocht  
is, tijdens een 
wandeling door 
dik besneeuwde 
bossen of bij de 
après-ski – in 
Zwitserland krijg 
je jouw winter- 
upgrade.

*Soms geldt het lokale tarief
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FR A NK R I JK

ZWITSERLAND IN DE WINTER:  
KLEIN LAND, GROTE VERSCHEIDENHEID

220 km van noord naar zuid, 348 km van west naar oost, daartussen 
fantastische landschappen: 337 skigebieden, meer dan 120 gletsjers, 
48 vierduizenders plus de hartelijke gastvrijheid van zijn bewoners  
maken het maar 41.285 km2 grote Alpenland tot winterbestemming 
nummer een.

De regio’s  
A  Aargau

B  Basel Regio

C  Bern

D  Fribourg Regio

E  Genève

F  Meer van Genève Regio

G  Graubünden

H  Jura & Drie Meren

I  Luzern-Vierwoudstedenmeer

J  Oost-Zwitserland / Liechtenstein

K  Ticino

L  Wallis

M  Zürich Regio



Säntis

Pizol

Glärnisch

Titlis

Tödi

Wildstrubel

Dom
Dent Blanche

Dents
du Midi

Grand
Combin

Matterhorn

Dufourspitze

2502

1408

3238

3614

2844

3244

3257

4545
4357

4478

4634
4314

Napf
2914

Piz Buin
3312

Piz Bernina
4049

3090
Gornergrat 

2002
Le Moléson

2042
Rochers-
de-Naye

1677
La Dôle

2306 
Churfirsten

1899
Grosser Mythen

1898
Stanserhorn

2119
Pilatus

1798
Rigi

2350
Brienzer 
Rothorn 

3503
Sustenhorn

Eiger 3970
Mönch 4107

 4158
Jungfrau

2970
Schilthorn

2362
Niesen

2175
Gantrisch

1607
Chasseral

   
  g

le
ts

ch
er

Al
et

sc
h-

3934
Bietschhorn

1097
Monte S. Giorgio

1701
Monte
Generoso

3272
Basòdino

2834
Weissfluh

2998
Piz Beverin

3056
Piz Nair 

3294
Piz Kesch

2973
Diavolezza

3402
Rheinwaldhorn

Finsteraarhorn
4274

St-Cergue

Champéry

Verbier

Champex

Haute Nendaz

Schwarzsee

Château-
d’Oex Gstaad

Crans-
MontanaLes Diablerets

Villars-s.-O.

Leysin

Ste-Croix

Appenzell

Wildhaus

Sörenberg

Sarnen
Stans

Engelberg

Brienz
Meiringen

Altdorf

Weggis

Sedrun

Andermatt
Grindelwald

Münster

Wengen

Mürren

Kandersteg
Adelboden

Lenk

Fiesch
Bettmeralp

Riederalp

Leukerbad
Bosco/
Gurin

BrigVisp

Grächen
Zinal

Saas-Fee
Grimentz

Zermatt

Thyon

Arolla

St-Luc

Silvaplana

Sils im E./Segl

Ascona

Klosters

Arosa

Davos

Landquart
Elm

Flims

Braunwald

Laax

Linthal

Lenzerheide-
Lai

Pontresina
St.Moritz

Savognin

Disentis/
Mustér

Airolo

Bad Ragaz

Glarus

Samnaun

Scuol

Müstair

Murten

Interlaken

Malbun

Klewenalp

Saignelégier

Moléson-sur-
Gruyères

Grand-St-Bernard

Les Paccots

Les Mosses

Le Sentier

Brigels

Obersaxen
Lumnezia

Melchsee-Frutt

Morgins Veysonnaz 

Hasliberg

Flumserberg

Soglio

Stoos

Vallé
e d

e J
oux

Lötschental

Charmey

Nyon

Montreux

La Chaux-
de-Fonds

Neuchâtel

Delémont

Liestal
Aarau

Baden

Solothurn

Thun

Einsiedeln

Zug

Schwyz

Sierre

BellinzonaLocarno

LUGANO

Frauenfeld

Herisau

Schaffhausen

Chur

Sion

FribourgYverdon
les Bains

Birs

Limmat

Rhein Thur

Töss

B o d e n s e e

Rh
ein

Inn

Landquart

Walensee

Vierwald-

stättersee

Reuss

Vorderrhein

Linth

Z  ü  r  i  c  h  - s e e

Reuss

Emme

Aare
Brie

nzers.
Thuners e e

Bielers
ee

Aare

Aare

La
c de Neuchâtel

La
 B

ro
ye

L e   L é m a n

Simm e

La
 S

ar
in

e Hinterrhein

La
go

L  
a

  g
  o

    
M  a

  g
  g

  i 
 o  r

  e

di 
Lugano

M
aggia

Ticino

Verzasca

Zugersee

Vi
sp

a

Le Rhône

Le
 Doubs

0 20 40 80 km

0 10 20 40 miles

I

M

J

K

G

0 20 40 80 km

0 10 2 40 0 miles

www.swisstravelcenter.ch

I TA L I Ë

D U I T S L A ND

OOS T ENR I J K

L I EC H T ENS T E I N

Snelweg
Hoofdweg
Doorgaande weg
Secundaire weg
Spoorweg
Autotrein
Luchthaven



U
p
g

r
a
d
e 

y
o

u
r
 W

in
t
er

. S
ei

z
o

en
 2

01
8/

20
19

Onze regionale partners

MySwitzerland.com




