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W elkom in de bergen! Wij sneeuwhazen hou-
den van de winter. Het is ons favoriete sei-

zoen, want we doen niets liever dan in de poeder-
sneeuw duiken om er – wit in wit – in te verdwijnen.

Om je een idee te geven van mijn Zwitserse winter, 
heb ik enkele verhalen voor je opgespoord en op 
papier gezet in dit tijdschrift. Ze spelen zich af in 
de bergen, maar ook in prachtige oases van rust, 
waar je je voeten kunt onderdompelen in warm 
water om te ontspannen na een lange dag op kra-
kende sneeuw. Voor wie liever binnen blijft waar 
het warm is, heb ik ook een aantal spectaculaire 
gebouwen bezocht en bij vrienden over de schou-
ders meegekeken in hun werkplaatsen. Ik hoop 
dat je zo een goeie indruk krijgt van het land rond 
mijn hol. Misschien zien we je binnenkort – na een 
fondue, een rösti of een glühwein buiten onder de 
sterren? Dat zou ik leuk vinden!

Tot binnenkort!
Peter
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Oog in oog met de 
reuzen: op weg 
naar de Gitziälpet-
lilücke boven 
Andermatt.



Bergbeklimster
Steil, lang en extreem: de professionele bergbeklimster  

Caro North houdt van uitdagingen. De bergen zijn ’s zomers én ’s 
winters haar thuis, en het liefst deelt ze ze met anderen.

Z e is jong, wild en haar vrolijke aard is 
aanstekelijk. Wie Caro North voor het 

eerst ontmoet, wil maar één ding doen: sa-
men met haar de volgende piek beklimmen. 
De 29-jarige lijkt alle energie die de bergen 
haar geven te hebben opgeslagen. 

Ze brengt veel tijd door met haar ouders in  
La Tzoumaz, een klein dorpje in Wallis,  
gaat op 12-jarige leeftijd voor het eerst 
toerskiën, bereikt met 16 jaar bijna de top  
van de hoogste berg van Zuid-Amerika en 
verovert nog voor haar 23e verjaardag de 
Eigernoordwand. Een van haar grootste 
avonturen is echter dat ze met de eerste 
volledig vrouwelijke klimploeg op de Cerro 
Torre in Patagonië stond en in dit deel  
van Zuid-Amerika 55 onbekende klimroutes 
ontsloot. 

Als lid van het Mammut Pro Team is Caro 
North nu overal ter wereld onderweg. In de 
wintermaanden wordt ze steeds weer naar 
Zwitserland getrokken. Vorig seizoen was 
Andermatt haar thuis, en klom ze op talloze 
toerskitochten door het besneeuwde 
landschap om te “spelen met de natuur”. En 
haar speeltuin is groot: de Alpen beslaan 60 
procent van de oppervlakte van Zwitserland, 
met 48 indrukwekkende vierduizenders en 
meer dan 1000 geregistreerde toerski- en 
snowboardtochten. Caro kan niet zwijgen 
over Zwitserland, met zijn gemakkelijke 
toegang tot alpien terrein en de perfecte mix 
van sneeuw, ijs en rotsen: “Je kunt hier aan  
de zuidkant een makkelijke toerskitocht 
lopen en aan de andere kant een noord helling 
beklimmen.” Hoewel ze veel beter kan 
klimmen dan skiën, is het in de winter dubbel 

zo spannend. De winter is vol magische 
momenten, zoals toen ze onlangs bij Ander-
matt omhoogging, de ene ski voor de andere 
door een ondoordringbare muur van mist, 
terwijl de sneeuwvlokken met duizenden 
tegelijk uit de lucht dwarrelden. Plotseling 
trok de mist op. Voor haar lag de top van de 
bergpiek en een glinsterende wand, die daar 
stond te wachten op zijn veroveraar. “Dat was 
ongelooflijk”, vertelt ze.

Caro deelt zulke momenten het liefst met 
andere toerskiërs. Ze is praktisch nooit alleen 
onderweg, ook om veiligheidsredenen. Iets 
meer dan een jaar geleden werd ze als 
nationaal gediplomeerde berggids in de  
door mannen gedomineerde kring van de 
Zwitserse berggidsenbond opgenomen. Een 
grote stap voor Caro, want haar doel in het 
leven is niet het in haar eentje beklimmen 
van zoveel mogelijk bergen, maar het 
doorgeven van haar passie en kennis.

Maar één avontuur staat nog steeds op haar 
bucket list: de Marinelli-Couloir bij de 
Dufourspitze. Deze berg in het Monte Rosa-
massief is met 4634 meter de hoogste  
piek van Zwitserland en de afdaling naar 
Macugnaga met een helling van tot 50 graden 
lijkt eindeloos – 2420 meter hoogteverschil 
over de hoogste wand van de Zwitserse 
Alpen. Precies wat Caro leuk vindt. 

Een selectie van 
skitochten voor 
elk niveau. 
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“Ik wil de natuur niet domineren, ik wil ermee spelen. 
Bergen veroveren is niet mijn idee van bergbeklimmen.”

Caro North, berggids



 
Niets is steil genoeg: 
Caro North houdt 
ook in de bergen 
rondom Andermatt 
van een uitdaging. 



9



B
E

R
G

E
N



11

Vrouwen op de berg

A ls haar rok niet in de weg had gezeten, 
had de Italiaanse Félicité Carrel in de 

schijnwerpers van het alpinisme gestaan: Zij 
zou dan in 1867 de eerste vrouw op de Matter-
horn zijn geweest. Maar vroeger mochten 
vrouwen geen broek dragen en wie zich daar 
niet aan hield, werd door de politie bestraft. 
Zo zat bij Félicité Carrel de rok bij de beklim-
ming van de Matterhorn door de wind telkens 
in de weg, waardoor ze bijna van de rotsen 
geveegd werd. Ze was gedwongen om de be-
klimming te staken. De Britse Lucy Walker 
had in 1871 meer geluk met minder wind. 
Ondanks haar rok was zij zo de eerste vrouw 
op de piek. 

Vrouwen op de berg, dat was in die tijd voor 
velen een doorn in het oog. Ze hadden het in 
hun dagelijks leven immers veel te druk. Het 
was uit den boze om aan vrije tijd te denken, 
zeker niet aan zo’n mannelijke sport. Toch 
zijn er altijd vrouwen geweest die zich on-
danks de weerstand een plek in de bergwe-
reld wisten te veroveren. 

Elizabeth Main was een van hen. Vanaf de ja-
ren 1880 bracht ze de wintermaanden vooral 
in het Engadin door. ’s Ochtends vroeg ging 
ze vaak stiekem het hotel uit om de be-
sneeuwde pieken te veroveren. Zij was bij 
meerdere eerste beklimmingen in de winter 
van de partij, zoals bij de twee pieken van de 
Piz Palü. Overigens kwam ze daar later ook 
eens in de zomer met een volledig vrouwe-
lijke klimploeg aan. Zelfs toen haar oudtante 
het bericht “Stop haar bergbeklimmen, ze 
schokt heel Londen en ziet eruit als een indi-

aan” de wereld instuurde, liet ze haar enthou-
siasme niet varen. In 1907 startte ze uiteinde-
lijk in Londen de eerste alpinistenclub voor 
vrouwen. 

Elf jaar later werden ook de vrouwen in Zwit-
serland actief, resulterend in de “Schweizeri-
sche Frauen-Alpen-Club” (SFAC). Eigenlijk 
wilden ze zich bij de mannen in de SAC aan-
sluiten, maar ze werden geweigerd. Pas in 
1980 veranderde de SAC van gedachten. Het 
zou nog eens zes jaar duren voordat Nicole 
Niquille als eerste vrouw in Zwitserland een 
berggidsdiploma bemachtigde. En dat lukte 
alleen omdat ze zich als man had aangemeld. 
Vandaag de dag telt de Zwitserse berggidsen-
bond 13’’’00 mannelijke en 38 vrouwelijke 
berggidsen, waarvan Caro North er één is.  

Nog niet zo lang geleden was bergbeklimmen verboden voor 
vrouwen, en zelfs nu nog zijn ze een minderheid op de rotsen.  

Een klein stukje geschiedenis met anekdotes.

Betrouwbare 
berggidsen (m/v) voor tochten 
in de Alpen vinden. 

Mammut Alpine School
Mammut richtte in 2008 als eerste en enige 
outdoorbedrijf een eigen bergklimschool op. 
Die biedt een groot trainings- en tochtenpro-
gramma aan in Zwitserland en in de Alpen. 

De focus ligt op kennisoverdracht.

 
De afdaling na de 
beklimming is voor Caro 
North de bekroning  
van een toerskitocht. 
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W ie heeft het skiën uitge-
vonden? De Zwitsers, na-

tuurlijk! Wie precies? Dominee 
Johann Josef Imseng. Tenminste, 
dat is wat ze in Saas-Fee zeggen. 
Want toen de dominee in de win-
ter van 1849 een noodoproep 
kreeg, dacht hij geen twee keer 
na. Hij trok zijn bergschoenen 
aan, bond er twee houten latten 
onder en ging zo naar Saas-
Grund. Zo is hij de Zwitserse ge-
schiedenis ingegaan als de uit-
vinder van het skiën. Dat de 
Scandinaviërs in die tijd al terug-
keken op duizend jaar ski-
geschiedenis, wisten ze in Saas-
Fee niet – en zelfs voor de Noren 
was het nog onbekend. Rond 
1800 dachten ze met de tele-
markski iets nieuws te hebben 
gecreëerd. Maar de sporen van de 
eerste skiërs gaan terug tot in de 
steentijd. De oudste resten wer-
den gevonden in de veengronden 
van Scandinavië, zoals bijvoor-
beeld de ski van Kalvträsk in 
Zweden uit 3200 voor Christus.

De dominee van Saas-Fee mag 
dan het skiën niet hebben uitge-
vonden, maar hij heeft wel het 
toerisme naar zijn dorp gebracht. 
Hij bracht toeristen in zijn pasto-

De eerste skiër
rie onder en begeleidde hen als 
berggids bij wandelingen. Later 
steunde hij zelfs de bouw van de 
eerste hotels in het dal. 

Terwijl het toerisme zich in Saas-
Fee vestigde, kwam de succes-
volle Zwitserse skigeschiedenis 
langzaam aan op gang. In 1888 
trok de Noorse poolonderzoeker 
Fridtjof Nansen op ski’s door 
Groenland. Christoph Iselin uit 
Glarus las nieuwsgierig het be-
richt over zijn avontuur en orga-
niseerde daarna een wedstrijd op 
de Pragelpas. Hij wilde daarbij de 
telemarkski’s presenteren en la-
ten zien dat de houten latten van 
de Zwitsers veel langzamer wa-
ren. Kort daarna richtte hij de 
eerste skiclub op, de “Ski Club 
Glarus”, en in 1902 organiseerde 
hij de eerste skiwedstrijd van 
Zwitserland. Elf jaar later werd 
de “Schweizerische Skiverband” 
opgericht. Vandaag de dag heet 
de vereniging “Swiss-Ski” en 
heeft ze al meerdere olympische 
en wereldkampioenen opgeleid. 
De Zwitsers mogen dan de ski 
niet hebben uitgevonden, ze we-
ten wel hoe je er medailles mee 
wint. 

 
Skiën met oude uitrus-
ting kan vandaag de  
dag nog – ten minste 
één keer per jaar.

s A A s - F e e
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H ij is een van de beste skiërs ooit: Didier Cuche. Dat heeft hij be-
wezen met zijn 21 overwinningen, waarvan vijf in Kitzbühel, 

op het moeilijkste wereldbekerparcours ter wereld. Het was dan ook 
niet verwonderlijk dat de koning van Kitzbühel, zoals hij werd ge-
noemd, deze afdaling als zijn laatste koos. Maar zijn laatste afdaling 
deed hij niet zoals gewoonlijk in strakke skikleding en met goed ge-
slepen en gewaxte ski’s, maar in mooie nostalgische kledij. Met pet, 
jas, bergschoenen en houten ski’s verscheen hij aan de start en be-
heerste – al was het met wankele benen en niet zo snel als gewoon-
lijk – zelfs de laatste steile helling bij de finish, inclusief skisalto à la 
Cuche. Petje af, want we weten hoe goed je moet kunnen skiën om die 
houten ski’s van vroeger te beheersen. Voor wie het zelf eens wil pro-
beren, is er een hele reeks nostalgische wedstrijden in Zwitserland.

y&
Skiën

zoals vroeger
Het skiën is veranderd, de ski’s zijn sneller geworden, 

de skikleding sportiever. Voor wie verlangt naar het verleden, 
zijn er een paar plekken die de historische ski’s terugbrengen.

 
Een beetje plezier is 
een must: bij de 
“Nostalski-Rennen” 
in Toggenburg.

De geboren nostalgici 
in Kandersteg

Kandersteg wijdt niet één nos-
talgische skiwedstrijd aan de 
belle époque, maar een hele 
week. Het dorp ondergaat een 
metamorfose en ziet eruit als  
in 1913; inclusief nostalgische 

sfeer en gedrag zoals vroeger.

Allrounders in Toggenburg
Het is al bijna traditie geworden 
dat de nostalgici in het voorjaar 
hun oude skiuitrusting aan doen, 
oude latten aan de voeten binden 
en daarmee vanaf de Wolzenalp 
min of meer rechtop naar het dal 
skiën. Vooral de tussenstops in de 
skihutten – waar darts wordt ge-
speeld en spijkers in boomstam-
men worden geslagen – zijn de 

moeite waard.

 
De mooie

skileraren in Bellwald
Het skiseizoen eindigt in Bell-
wald net iets specialer dan elders. 
Want elke paaszaterdag halen  
de skileraren hun mooiste belle- 

époqueoutfit uit de kast, binden 
hun oude houten latten onder de 
wandelschoenen en skiën be-
hendig de heuvel af. De skigasten 
laten de nostalgische ski’s even 
aan de skileraren over en hun na-
komelingen amuseren zich aan 
de rand van de piste, waar ze een 

goed zicht hebben op de show.

 
Walliser gezelligheid 

in Rosswald
In het skigebied Rosswald boven 
Brig vindt in maart de wedstrijd 
“Nostalgierennen” plaats. Snel-
heid is daarbij niet de hoogste 
prioriteit, hoe elegant je op de 
piste bent wel. Natuurlijk op hou-
ten ski’s en in originele kleding 

uit 1920. 

 
Op het verleden 

jagen in Obwalden
Ook de inwoners van Obwalden 
dromen graag over het verleden. 
Op de Mörlialp bij Giswil probe-
ren mannen en vrouwen de fi-
nish te bereiken, bij voorkeur op 
beide ski’s: makkelijker gezegd 

dan gedaan.

Op duigen 
de piste veroveren

In heel Zwitserland worden in  
de winter ook skiwedstrijden ge-

houden op traditionele duigen. 

 
Duursporters 

in Davos
Een van de eerste skiafdalingen 
die ontdekt werd loopt van de top 
van de Weissfluh omlaag naar 
Küblis. De nostalgische rit vindt 
op deze twaalf kilometer lange 
route plaats. Langs de gehele 
route kun je op informatieborden 
lezen over de geschiedenis van 

het skiën in Davos. 

 
Houtliefhebbers 

in Adelboden
Elk jaar komen skiërs in histori-
sche kledij en oude houten ski’s 
naar de Engstligenalp, voor het 
“Hickorywedeln”. Hickory is een 
Noord-Amerikaanse walnoten-
boom waarvan het hout tot de 
20e eeuw werd gebruikt voor de 
vervaardiging van ski’s. Het eve-
nement op de hoogvlakte is er-

naar vernoemd.

Pizzapunt toegestaan 
in Andermatt

Leren schoenen met veters en 
houten planken zonder stalen 
randen zijn niet voor iedereen 
weggelegd: alleen ervaren skiërs 
lukt het de piste in Andermatt 

zonder pizzapunt af te dalen.

Kunst op de piste in Lenk
Soms wankel, soms achterwaarts, 
soms zittend en soms heel snel 
komen de wedstrijd skiërs tijdens 
de “Holzskirenntage” op hun 
houten planken de Haslerpiste af 
naar de finish in Lenk. Tip van 
een ervaren deelnemer: door je 
knieën gaan, dan gaat het perfect. 

Stokstijf – niet op de Pizol
Of je nu een kromme houten  
stok of twee oude skistokken ge-
bruikt, de techniek kies je zelf.  
Op de Pizol kun je in verschil-
lende categorieën starten: tele-
markski’s, kabelbinding, met of 

zonder plastic coating. 

80s forever in Arosa
In Arosa durft niet iedereen zo 
ver terug te gaan in het verleden, 
sommigen blijven in de jaren  
80 steken. Voor de toeschouwers 
is dat geen nadeel en voor de 
deelnemers ook niet. Maar ze 
moeten wel allemaal houten ski’s 
gebruiken, ook al past de kleding 
misschien niet meer bij de ski’s. 

Combi van skiën en 
sleeën in Grächen

Bij de nostalgische wedstrijd op 
de Hannigalp boven Grächen  
verschijn je met z’n tweeën aan 
de start: één op een slee, de  
ander op oude ski’s. Er wordt  
pas gestopt als je allebei over  

de finish bent.
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De Swiss Snow Playground biedt de ideale 
omgeving om je op een speelse manier  
vertrouwd te maken met de sneeuwsport. Bij 
het oorspronkelijke Amerikaanse model 
leren beginners – zowel volwassenen als kin-
deren – zo heel snel. Verder staat plezier  
centraal: de speeltuin is vlak en afgescheiden 
en biedt veilige sneeuwelementen om in te 
experimenteren. Dit seizoen is de Swiss Snow 
Playground in 17 verschillende Zwitserse ski-
scholen beschikbaar. Breng ons een bezoek!

1 Arosa
2 Bellwald
3 Bettmeralp
4 Braunwald
5 Brigels

6 Corvatsch-Pontresina
7 Crans-Montana
8 Davos
9 Lenzerheide
10 Meiringen-Hasliberg

11 Savognin
12 St. Moritz
13 Verbier
14 Vercorin
15 Villars

16 Wildhaus
17 Zweisimmen

swiss-ski-school.ch
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D avos was altijd al een plaats voor vrijegeesten. 
De beroemde houten slee komt hier vandaan, 

de eerste ankerlift werd 1934 hier in gebruik geno-
men en in de jaren tachtig vonden de freestylers in 
Davos een thuis. In die tijd was de Jakobshorn de 
enige berg waarop ze de skiliften mochten gebrui-
ken. Vandaag de dag ontmoeten beginners en profs 
elkaar in het Jatzpark om hun tricks te oefenen. 
Vooral voor jong talent is het bergdorp een enorme 
speeltuin. Ook de kinderen van de snowboardclub 
Iceripper uit Zürich reizen naar de jeugdherberg in 

Davos, die – net als die in Grindelwald, St. Moritz en 
Laax – geschikte infrastructuur biedt voor sport-
kampen. Sinds de jaren tachtig zet de club zich in 
voor het stimuleren van jong talent in het Zwitserse 
laagland. In de kelder van de jeugherberg kunnen 
de kids hun ski’s voor de sneeuw waxen, op de be-
gane grond is er de nodige versterking voor de ski-
piste en op de verdere verdiepingen vinden ze 
warme bedden om uit te rusten en over hun idolen 
te dromen.  

Waar beroemde 
freestylers opgroeiden
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Jeugdherberg Davos
De Davos Open in februari
Superpipe op de Bolgen,  
waar ook de Zwitserse 
snowboardscene begon.

Drop-in:  
Meer info over de jonge 
freestylers en de  
jeugdherberg. 

d Av o s
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Na een lange dag in de zachte sneeuw en 
met longen vol frisse berglucht ontspannen 

de kenners zich in een bad met warm 
water uit de diepten van de Zwitserse bergen.
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Baden zoals in 
de 19e eeuw 
in het Grand Resort 
Bad Ragaz.
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Badcultuur in Zwitserland:

De zoektocht naar de  
verloren gezondheid

A fgezonderd en verborgen voor het waakzame oog van de autoriteiten, 
ontmoetten jongeren elkaar vanaf de 19e eeuw om in kleine baden te 

ontspannen. In deze thermaalbaden bruiste het leven. Menig huwelijk begon 
hier, hier werd politiek beleden. Zo kwam naar verluidt het kanton Ba-
sel-Landschaft tot stand in het warme en gezellige Bad Bubendorf.

Terwijl het bandeloze leven in de kleine baden de dominee een doorn in het 
oog was, ging het er in de gerenommeerde thermaalbaden wat meer geor-
dend aan toe. Alleen de hogere klassen konden zich hier een drie tot vijf we-
ken durende kuur veroorloven. Op zoek naar hun verloren gezondheid reisde 
de elite vanuit heel Europa hier naar toe, met delen van hun huisraad en vaak 
ook met huisdieren. In deze hoogtijdagen, die tot in de 20e eeuw zouden du-
ren, veranderden de thermaalbaden in kuuroorden, waar er voor vrijwel elke 
ziekte wel een bad was, zelfs voor tuberculose. 

Maar de genezende werking van thermaalbaden was al veel eerder door men-
sen ontdekt. Al zo’n 2000 jaar geleden ontdekten de Romeinse legionairs in 
het huidige Baden de warmwaterbronnen en zo ontstond de Romeinse neder-
zetting Aquae Helveticae. Ook in andere delen van het huidige Zwitserland 
kwam warm water aan de oppervlakte, maar de bron in Baden is een van de 
voornaamste en – maar dat wisten de Romeinen toen nog niet – een van de 
warmste en mineraalrijkste Zwitserse geneeskrachtige bronnen. 

Met de Eerste Wereldoorlog kwam er een abrupt einde aan de bloeiende bad-
cultuur: De baden werden omgebouwd tot accommodatie voor troepen of in-
terneringskampen. Daarna werd het nooit meer hetzelfde, het sociale aspect 
verdween, maar zwemmen werd wel een echte volkssport. De medische ku-
ren werden wel gehandhaafd. Vandaag de dag beleven de thermaalbaden een 
hernieuwde bloei. Thermaalbaden zoals die in Baden, waar momenteel een 
hele badwijk ontstaat, moeten weer een ontmoetingsplaats worden. Net als 
vroeger, toen jongeren er bij elkaar kwamen, er huwelijken werden gevormd 
en politieke discussies plaatsvonden. 

B A d e n
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in het Romeinse rijk

rond 1900

vanaf 1946 
Herontdekking van de bikini

rond 1920

rond 1980

rond 1930

rond 2020

in de middeleeuwen eind 19e eeuw

Badmode



?
Het wondermiddel 

water
Een warm bad in ijzige winters is een zegen voor de ziel en een wondermiddel voor het li-
chaam: het ontspant spieren en gewrichten, verlaagt de bloeddruk en verlicht innerlijke on-
rust en uitputting. En omdat het water je laat drijven, voel je je licht als een veertje en zakt je 
pijn weg. Als er ook nog mineralen in het water zitten, is dit wondermiddel perfect tegen al-

lerlei kwalen. 

Eén ingrediënt van de magie van warm water en mineralen mag niet worden vergeten: de bij-
zondere sfeer. Een kuur vindt ver weg van huis plaats in een onbekend klimaat en dito omg-
ving. Er worden nieuwe contacten gelegd die al menig verblijf aangenamer hebben gemaakt. 
Tijdens een kuur kom je los van je dagelijkse sleur, dat begreep men al in de 19e eeuw: zowel 

het lichaam als de ziel moet herstellen. 

Zoutbad: 
reguleert het autonome zenuw-
stelsel en wordt voorgeschreven 
bij huiduitslag, reuma, allergieën 
en aandoeningen aan de lucht-

wegen en gewrichten.

Zwavelbad: 
verlicht de pijn bij degeneratieve 
gewrichtsaandoeningen en chro-

nische polyartritis, maar remt 
ook huidaandoeningen zoals acne, 

neurodermitis en psoriasis.

Koudwaterbad: 
door het onttrekken van warmte 

wordt de bloedsomloop in de huid 
verminderd en de pijn in de ge- 

wrichten geremd. Vaak gebruikt 
met aansluitende fysiotherapie. 

Koolzuurbad: 
stimuleert de bloedsomloop in 
de huid: dat werkt vaatverwij-

dend, ontlast het hart en doet de 
nieren goed. 

Bewegingsbad: 
effectieve cardiovasculaire en res-
piratoire training, omdat de water-

druk het middenrif naar boven 

duwt. Daarnaast traint de water-
weerstand de spieren en ontlast 
het tegelijkertijd de gewrichten. 

Voor artritis en osteoporose. 

Zuurstofbad/bubbelbad: 
verhoogt de zintuiglijke  

waarneming door de aanrakings-
prikkels in de huid. Het ontspant,  

revitaliseert en stimuleert de 
bloedsomloop. 

Radonbad:
remt ontstekingen en pijn bij  
reumatische aandoeningen. 

Wisselbad: 
herstelt het vegetatieve evenwicht 

bij stress en overbelasting en  
stimuleert hart en bloedvaten.

Warmwaterbad:
verbetert de insulineweerstand 

(min. 12 minuten bij 39 °C);  
de circulatieweerstand neemt af, 

de hartslag neemt toe.

Modderbad: 
heeft een remmend effect op  

ontstekingen van de huid.

 
350 geneeskrachtige 

bronnen waren in 
1848 bekend bij de 
Zwitserse minister  
Stefano Franscini.
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Baden zoals de Romeinen
Terwijl de graafmachines op de 
bouwplaats nog werken om het ther-
male bronnencomplex in Baden 
nieuw leven in te blazen, stroomt het 
warme water hier en daar al. Hotel 
Blume heeft een eigen bron met  
47 °C warm water uit de diepte. Er-

naast ligt de Limmathof, waar de tra-
ditie van het baden al sinds 1836 

wordt beleefd. En op de Thermal-
bank aan de Limmat ontmoeten jong 
en oud elkaar om na een lange wan-
deling of een bezoek aan de zaterdag-
markt hun voeten in het warme bron-

water te dopen.

Overigens: de reis naar het kuuroord 
in Baden heette vroeger “Badenfahrt”. 
Hij wordt in Baden nog steeds elke vijf 

tot tien jaar uitgebreid gevierd.

t 
Van de houten vaten naar het dak

Tijdens de Reformatie wees Zwingli 
het thermisch baden in Zürich af,  
dus ging iedereen naar Baden om te 
ontspannen. Pas vele jaren later werd 
het mineraalwater uit de Aqui-bron 
gebruikt en nu kun je je in Zürich in 
de grote houten vaten van de voor-
malige Hürlimann-brouwerij stap 
voor stap een weg omhoog baden,  
tot je vanaf het dak over de hele stad 

uit kijkt.

y
Tussen kwartsiet

Bij 30 °C en met een grote concentra-
tie aan calcium en magnesium 
stroomt de helft van het water van de 
St.-Petersbron naar de 7132 Therme 
in Vals. De andere helft wordt ge-
bruikt voor het Valser mineraalwater. 
Niet slechts het thermaalbad, maar 
ook de monolithische constructie 
met Valser kwartsietblokken heeft 

effect op lichaam en ziel.

Een 
warme duik

 
In het buitenbad van 
hotel The Alpina 
Gstaad kun je genieten 
van een bewegingsbad.

De Romeinen deden het ons al voor. Ook zij ontspanden in warme 
bronnen. Ze zouden zich zeker ook in de hedendaagse thermaal-

baden prettig hebben gevoeld – vooral met het grote aanbod.



æ 
Mineraalbad

Meer dan 20 minerale bronnen ko-
men samen in de Bogn Engiadina in 
Scuol. De Luzius-bron is er een  
van. Dit is de enige alkalische Glau-
ber-zoutbron in het Alpengebied. 
Maar het bad is geen thermaalbad, 
maar een mineraalbad, want het wa-

ter is niet warmer dan 20 °C. 

x
Zoals in de Dode Zee

Tijdens een proefboring in 1914 
werd de hete bron in Zurzach toeval-
lig ontdekt, maar men was geïnteres-
seerd in andere bodemschatten en 
sloot het gat weer. Pas in 1955 werd 
er in een eerste barak gebaad. Van-
daag de dag kun je in het intensieve 
zoutbad in Bad Zurzach op het water 

drijven zoals in de Dode Zee.

p 
De eerbiedwaardige dame

In het Grand Resort Bad Ragaz wor-
den de thermaalbaden gevoed uit de 
nabijgelegen Tamina-kloof. De arts 
Paracelsus erkende in de 16e eeuw al 
de genezende kracht van het water, 
dat met 36,5 °C uit de bron borrelt. In 
het eerbiedwaardige Helenabad uit 
de 19e eeuw kun je je gewoon laten 

drijven.

s 
De oorsprong van het badtoerisme 
Nadat de beroemde arts Paracelsus in 
de 16e eeuw de bron in St. Moritz on-
derzocht en aanraadde om er in te ba-
den en wijn uit het Valtellina te drin-

ken, kwamen ook andere artsen, 
geleerden en zieken naar het Enga-
din. Toen het eerste kurhaus in 1864 
werd gebouwd, bloeide het badtoe-
risme in St. Moritz en in het hele 
Engadin op. Vandaag de dag kun je 
jezelf tijdens het baden in het Ovave-
ra-bad – tenminste mentaal – in de 

tijden van toen onderdompelen.

ü
Het wellnessdorp

Hoewel Gstaad geen thermale bron-
nen heeft, is het dorp in het Berner 
Oberland wel een wellnessoase ge-
worden. De verschillende hotels bie-
den er alle hun eigen wellnesspro-
gramma aan. Van de mogelijkheden 
in bijvoorbeeld Hotel The Alpina 
Gstaad had Julius Caesar alleen maar 

kunnen dromen. 

h 
In een zoutmengsel

Het zoute bronwater dat in Rheinfel-
den stroomt is een van de krachtigste 
in Europa. Het wordt op zo’n 200 
meter diepte gewonnen in de zout-
mijn Riburg bij Rheinfelden en via 
een leiding naar Parkresort Rheinfel-
den geleid, waar het als waterval of 
bubbelbad voor ontspanning zorgt. 

 

w 
In een ton

In plaats van in een ijzeren of kerami-
sche badkuip, zoals ze vanaf de 19e 
eeuw werden gemaakt, baden men-
sen nu weer in houten tonnen, bv. bij 
de Yeti-berghutten in Grindelwald. 
En meestal niet zoals vroeger alleen, 

maar met z’n tweeën. De geur van nat 
hout zorgt daarbij voor een nog in-

tensere zintuiglijke reis. 

í
Een lange reis

Het natuurlijke gehalte aan minera-
len is in Leukerbad hoog, omdat het 
water er minstens 40 jaar over doet 
om aan de oppervlakte te komen. De 
concentratie calciumsulfaat is bij-
zonder geschikt voor het verlichten 

van reumatische aandoeningen.

ò 
In een granieten badkuip

De thermaalbaden van Craveggia lig-
gen op de grens tussen Italië en Zwit-
serland. Het voormalige kurhaus 
werd gerestaureerd in het kader van 
het grensoverschrijdende project 
“Frontiera di acqua e di pace”. Nu kun 
je in een van de twee nieuwe granie-
ten badkuipen klimmen en genieten 
van de genezende kracht van de na-
tuur, net als de edelen die hier in de 
19e eeuw in hun koetsen aankwamen 
en het laatste onbegaanbare stuk 
werden gedragen door de bergboeren 

van Valle Onsernone. 

 
Bij berghut  

Ischboden boven  
Grindelwald geniet 

je met zijn tweeën 
in een houten kuip.

Overzicht van  
de beste spa’s in 
Zwitserland. 
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Toevluchtsoord

30

Wie al duizenden jaren in de wilde bergen leeft, leert het ook 
in de winter gezellig te maken. Daarom is overwinteren  

in onze houten huizen, vol warmte en verhalen, een waar 
genot. De zomer mag gerust een beetje laat zijn.

Zwitserland. № 02
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Zuort: een gehucht 
achterin 
het Val Sinestra.



H
U

IZ
E

N



31

Dit is het verhaal van Hof Zuort, waar originaliteit, bescheidenheid 
en rust niet alleen geleefd maar ook gevierd worden. Een  

verhaal van mensen en hun verlangens. Van vluchten en thuiskomen.

Toevluchtsoord

W ie op de open plek achterin het Val Si-
nestra aankomt, wrijft zich eerst ver-

baasd in de ogen. Daar staat onder de be-
sneeuwde toppen van het Unterengadin, 
omgeven door een dicht bos van sparren en 
lariks, een herberg in Beierse bouwstijl, een 
ruim chalet en een kleine houten kapel die 
net zo goed in Noorwegen zou kunnen 
staan. Zuort heet dit oord boven het dorp 
Vnà, op 1700 meter hoogte. Een plek die je 
boeit zodra je een voet in de verse sneeuw 
zet. Een plek die een ongelooflijke rust en 
tevredenheid uitstraalt. En een 
plek waar menigeen die een toe-
vluchtsoord zocht verliefd op is 
geworden. Zo ook Peter Berry. 

Om precies te zijn Peter Robert 
Berry IV, de arts uit St. Moritz die 
niet alleen in professionele zin in 
de voetsporen trad van zijn vader, 
grootvader en overgrootvader, 
maar die net als zijn voorouders 
ook met plezier zijn doktersjas 
verruilde voor die van een kunstenaar of, in 
zijn geval, van een gastheer. Het was de ad-
vertentie “jachthuis te koop in sprookjes-
achtig dal” die tien jaar geleden zijn nieuws-
gierigheid wekte. Hij werd beloond met een 
“stukje Engadin zoals mijn grootvader en 
overgrootvader het nog beleefd hebben”. In 
tegenstelling tot de materiële luxe van St. 
Moritz vond Peter Berry in de afzondering 
van Zuort een waardevolle rust, kalmte en 
bescheidenheid. Het contrast dat hij mis-
schien niet zocht, maar waar hij wel naar 
verlangde. “Bezoek ons. We hebben niets”, 
pleegt hij heel toepasselijk te zeggen. 

Dit niets moest worden beschermd en Peter 
Berry herstelde het huis in zijn oorspronke-
lijke staat. Veel is nog hetzelfde: de houten 
lambrisering in de woonkamer, de antieke 
wastafels in de kamers, de huisregels van 

Mengelberg. Die laatste vertellen een van de 
vele verhalen over deze plek. 

De beroemde Nederlandse dirigent Willem 
Mengelberg werd ruim 100 jaar geleden 
eveneens verliefd op deze plek. Vanaf 1910 
liet hij het chalet en de kapel naast de toen-
malige boerderij bouwen en maakte er een 
zomerverblijf van voor zichzelf en zijn mu-
zikanten. Na de Tweede Wereldoorlog werd 
Zuort zelfs zijn vaste woonplaats, waar hij 
tot het einde van zijn leven in 1951 in select 
gezelschap genoot van muziek, goede siga-

ren en de geneugten van het leven. 
Wie tegenwoordig in het chalet 
overnacht, wordt in de wereld van 
Mengelberg ondergedompeld. In 
de bibliotheek staan zijn boeken. 
In de woonkamer vind je bladmu-
ziek. En in de kast hangt Mengel-
bergs eigen dirigentenkostuum. 

De eigenaar, Peter Berry, wil deze 
idylle tussen idealisme en realiteit 
graag in stand houden, zodat het 

Hof Zuort blijft wat het altijd was: een toe-
vluchtsoord. 

 
Thuisgekomen: 
Peter Robert Berry IV 
op Hof Zuort.
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Afgelegen in het Val Sinestra
De houten kapel in Zuort
Na de sauna ontspannen  
in het geurende hooi.

Een wandeling 
door het Val Sinestra 
en Hof Zuort. 

Z u o r t



Design uit sneeuw en ijs
Een vluchtig kunstwerk dat elk jaar opnieuw op het Saanersloch 

tevoorschijn getoverd wordt: het iglodorp in Gstaad. Op het  
grove handwerk van de ruwbouw volgt enorm precisiewerk bij de 
binnenafwerking. Al met al een designwoning in een klasse apart.

 
Kijk vanuit de whirl-

pool door het open  
igloplafond direct naar 

de sterrenhemel.

S oms sierlijke vormen, soms geometri-
sche kantjes: alle 13 kamers zijn indivi-

dueel ingericht. Wat de kamers verenigt:  
elk bed heeft een basis van ijs. Dankzij meer-
dere isolatielagen wordt ervoor gezorgd dat 
de slapende mensen niet verkleumen en de 
bedframes niet wegsmelten. De kamertem-
peratuur ligt rond het vriespunt, maar je voelt 
het niet in de dikke slaapzakken. Qua com-
fort heeft dit iglodorp weinig gemeen met de 
oorspronkelijke woningen van de Inuit. Elke 
iglo heeft elektrisch licht en zelfs een 
USB-aansluiting is standaard. 

De “Romantik-Suite” weet dit zelfs nog te 
overtreffen. Directe toegang tot een 40 °C 
warme whirlpool, die eveneens in een iglo 
ligt. Deze is bestand tegen de opstijgende 
stoom omdat de meeste warmte ontsnapt 
door een uitsparing in het plafond. Gasten 
van de andere kamercategorieën kunnen  
ook van deze luxe genieten. Een andere 
whirlpool, die voor iedereen beschikbaar is, 
bevindt zich in de open lucht. Een lucht 
die – tegen de achtergrond van het Alpen-
panorama – telkens weer een indrukwekkend 
kleurenvuurwerk laat zien. De iglo’s zijn altijd 

Onder een enorme 
berg sneeuw ligt een 
heel iglolandschap 
bestaande uit slaap-
kamers met of zonder 
toilet en een restau-
rant. Sauna en whirl-
pool maken de iglo-
romantiek compleet.

in beweging en de medewerkers dus ook. De 
woning zakt gedurende een seizoen onge-
veer 1,5 meter, waardoor installaties steeds 
weer gecontroleerd en afgesteld moeten wor-
den. Lichtschakelaars worden bijvoorbeeld 
herhaaldelijk opnieuw gemonteerd zodat ze 
altijd gemakkelijk te bedienen zijn. De hou-
ten deurkozijnen zijn ook aangepast aan de 
veranderende omstandigheden en zijn ver-
ankerd in verticale sleuven om de bewegin-
gen van de iglo bij te kunnen houden. Wc’s 
moeten steeds opnieuw worden geplaatst en 
om ervoor te zorgen dat rechtop lopen moge-
lijk blijft, modelleert de beheerder ook regel-
matig de plafonds. 

Pas laat in het voorjaar komt er een einde aan 
de bewegingsdrang van dit onconventionele 
gebouw. Duizenden werkuren smelten dan 
weg in de bloeiende alpenweiden. Maar 
slechts voor een paar maanden, want in no-
vember is het weer zo ver. En de winter van 
2020/21 wordt bijzonder, want het iglodorp 
in Gstaad viert dan zijn 15e verjaardag. 
Warme bedden, koude dranken: alles is hier 
mogelijk.  

bar & 
restaurant

sauna
events

pool

6 7 8 9 10 11
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Sterrenkaart
De sterrenhemel is, net als een 
grote stad met zijn stadswijken, 
verdeeld in sterrenvelden met 88 
sterrenbeelden. De sterrenbeel-
den zijn deels uit de oudheid 
overgeleverd en hielpen mensen 
toen al hun weg in de hemel  
te vinden en zich zo op aarde te 
oriënteren.
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Bergstation Saanerslochgrat
Je hoeft de sterrenhemel niet te 
fotograferen, hij blijft beslist in 
je geheugen gegrift.
’s Ochtends lijkt het wel of  
je de zon de sneeuw hoort 
kietelen.

 
Welterusten: knus  
met z’n tweeën in de 
tweepersoons-iglo. 

 
Boven blijven wanneer 
de bergen ’s avonds 
beginnen te gloeien.

1.1.2021
0.00 uur
N 46° 29
O 7° 20

Dieper in dit 
fascinerende verhaal 
duiken. 
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T oen de Ierse monnik Gallus 
in 612 in het oerwoud bij het 

Bodenmeer aankwam, was de 
wereld in beroering. Mensen wa-
ren moe van het vechten, moe 
van oorlogen. Ze waren toe aan 
vrede en geluk. In die tijd bouwde 
Gallus midden in de wildernis 
een kleine monnikennederzet-
ting die al snel zou uitgroeien tot 
een van de belangrijkste culturele 
centra van Europa en tot de stad 
St. Gallen. 

Om hun ideeën over geluk en het 
eeuwige leven vast te leggen, 
brachten de monniken uren door 
in de bibliotheek of “zielenapo-
theek”, zoals nog steeds in het 
Grieks staat geschreven boven de 
ingang van de abdijbibliotheek 
van St. Gallen. Vanuit dit sanato-
rium voor de ziel traden enkele 
creatieve monniken toe tot de 
cultuurgeschiedenis. Neem bij-
voorbeeld de dichter Notker Bal-
bulus, de Bob Dylan van zijn tijd. 
Waar Dylan een van de invloed-
rijkste musici van de 20e eeuw is, 
is de Toggenburger een van de 
belangrijkste geestelijke dichters 
van de middeleeuws-Latijnse li-
teratuur. Zijn liederen werden in 
heel Europa gezongen en hij 

Zielenapotheek
heeft eraan bijgedragen dat mu-
ziek steeds belangrijker werd. Als 
oudste bibliotheek van Zwitser-
land bewaakt de abdijbibliotheek 
zijn manuscripten, plus 2000 an-
dere originele manuscripten en 
170.000 gedrukte boeken, als 
een schat. 

Wie door de grote deur de ba-
rokke zaal instapt en een paar 
stappen op de krakende houten 
vloer zet, begrijpt waarom deze 
bibliotheek, samen met het  
hele abdijdistrict, in 1983 tot  
UNESCO-werelderfgoed werd 
uitgeroepen. Van vloer tot pla-
fond is het één groot kunstwerk. 
Er hangt een geur van verhalen 
en van oud perkament in de lucht. 
Nergens anders is de tijd tussen 
de jaren 700 en 1100 zo goed ge-
documenteerd als in de abdijbi-
bliotheek en het abdijarchief van 
St. Gallen. En je kunt je voorstel-
len hoe Notker met veel geduld en 
zorg de ene na de andere letter op 
zijn perkament zette om zijn ge-
dachten voor de eeuwigheid vast 
te leggen. Gedachten over ideeën 
en verlangens, zoals gerechtig-
heid en naastenliefde, die ons ook 
nu nog beïnvloeden. 

Als een enorme 
schatkist bewaart 
de abdijbibliotheek 
van St. Gallen 
het verleden.

s t .  G A l l e n
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Abdijdistrict St. Gallen
Park met abdijkerk
In de zielenapotheek de  
magie op lichaam en geest  
laten inwerken.

Binnenkomen in 
het huis van 
wonderen. 

Abrogans
Het is het oudste bewaard gebleven boek in 
de Duitse taal. De woordenlijst bevat onge-
veer 3670 Oudhoogduitse woorden en is ver-
noemd naar zijn eerste woord, “abrogans”, 
wat “bescheiden, nederig” betekent. Op de 
laatste pagina’s vind je de oudste versie van 
het “Onze Vader” in het Duits. De Zwitserse 
schrijver Franz Hohler droeg aan dit manus-
cript zelfs een verhaal op: “Das Päckchen”. 

Kloosterplan
Rond 820 wilde men het klooster herbou-
wen, gebaseerd op het kloosterplan van 
St. Gallen. Dit plan moet vooral worden ge-
zien als concept voor het leven van toen. Het 
is een waardevolle getuige van zijn tijd en 
toont hoe de maatschappij, het klooster en de 
landbouw functioneerden. Het laat ook zien 
welke planten in die tijd werden gekweekt. 
Het waardevolle origineel is te zien in de 
nieuwe expositiezaal van het abdijdistrict.

Houten vloer
De vilten pantoffels horen net als de boeken 
bij de abdijbibliotheek. De reden: het decora-
tieve parket van vuren-, noten- en kersen-
hout uit de regio St. Gallen bestaat al 252 jaar 
en moet nog vele jaren blijven voortbestaan. 

Daarom gaat geen enkele bezoeker de ba-
rokke zaal in zonder pantoffels. 

St. Galler Globus
Een wereldbol is als een driedimensionaal 

Een kijkje in 
de schatkist

G E S E L E C T E E R D E  O B J E C T E N

boek. Ook de St. Galler Globus, die kort na 
1571 werd gemaakt, heeft veel te vertellen. 
Bijvoorbeeld van de tijd en het wereldbeeld 
van toen. Op de aarde is een hemelkaart ge-
schilderd, zodat niet alleen de continenten 
maar ook de sterren en planeten te zien zijn. 
In de Stille Oceaan zie je bv. het sterrenbeeld 
van de slangendrager. Er zijn ook gebeurte-
nissen afgebeeld, zoals de zeeslag van Le-
panto, evenals angstaanjagende monsters en 
meesterlijke portretten van geleerden en as-
tronomen. En dan is er nog het verhaal van 
hoe de Globus in 1712 tijdens de Tweede Vill-
mergeroorlog naar Zürich werd gebracht. 
St. Gallen en Zürich streden van 1996 tot 
2006 om de teruggave van het waardevolle 
object, totdat ze uiteindelijk tot een akkoord 
kwamen: het origineel zou in Zürich blijven, 
maar er werd een exacte replica gemaakt 
voor de inwoners van St. Gallen.

Curiosa

In de bibliotheek zijn allerlei curiosa verza-
meld. De collectie omvat onder andere Sche-
penese, een vrouwelijke mummie uit het 
oude Egypte, en het reisdagboek van Georg 
Franz Müller (1646-1723), de wereldreiziger 
uit de Elzas. Zijn prachtige illustraties van 
ananassen, kannibalen en Chinezen tonen 
een stukje van de geglobaliseerde wereld van 
toen.

Griffel
De handgeschreven boeken zijn vaak collec-
tieve werken, waardoor de geschriften vrij 
formeel zijn en weinig over de auteurs ont-
hullen. Maar er zijn ook geschriften die ver-
rijkt zijn met aantekeningen en opmerkin-

gen. Met de griffel direct in het perkament 
gegraveerd krijgt een tekst zo een persoonlijk 
tintje. 

Belangrijkste manuscript
Het Nibelungen-manuscript komt uit de 13e 
eeuw en is het belangrijkste manuscript voor 
de Duitse literatuur van de late middeleeu-
wen. Het biedt een unieke verzameling Mid-
delhoogduitse helden- en riddergedichten 
volgens de beste overleveringen: naast het 
“Nibelungenlied” ook “Parzival” en “Wil-
lehalm” van Wolfram von Eschenbach en 
“Karl der Grosse” van Stricker.

Mooiste manuscript
De Folchart Psalter is een meesterwerk van 
de laat-Karolingische initiaalkunst, dat be-
stond uit het bijzonder artistiek vormgeven 
van de eerste letter van een pagina of hoofd-
stuk. 

Bibliothecaris
Cornel Dora is de ab-
dijbibliothecaris. Hij 
behoort net zozeer bij 
de inventaris als de 
manuscripten en cu-
riosa. Hij is de ziel van 
de bibliotheek en weet 
het antwoord op alle 
vragen. Een rondlei-
ding met hem is een 
reis door de geschie-
denis. 
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Mensen geven het afwisselende landschap  
een ziel, een levendige cultuur, een verleidelijke 

keuken en oude tradities die tot op heden 
liefdevol in stand worden gehouden.
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In Genève wordt 
tijd gemaakt 
en met het Zegel 
van Genève 
bekroond.
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Met fijngevoeligheid worden kleine tandwielen in mechanische 
klokken tot leven gebracht en in staat gesteld om de vluchtige tijd 
vast te leggen. Een kunstambacht dat diepgeworteld is in Genève.

Tijd voor de tijd

H et water springt de lucht in en verwel-
komt de ochtend met zijn frisheid. De 

Jet d’Eau wordt ’s morgens stipt om 9 uur – in 
de wintermaanden om 10 uur – in werking 
gezet. Aan het einde van de 19e eeuw werd 
de fontein in gebruik genomen om de over-
druk in het netwerk van de waterkrachtcen-
trale van Coulouvrenière te verminderen.  
De groeiende vraag naar energie – bijvoor-
beeld in de horloge-industrie – was de reden 
voor de bouw van de centrale. Als de machi-
nes ’s avonds werden uitgeschakeld, werd de 
druk te groot. Later kon dit probleem tech-
nisch worden opgelost. Maar de Jet d’Eau 
bleef. Het werd een monument en is door zijn 
geschiedenis ook een symbool van de horlo-
ge-industrie. 

Tot op heden is Genève de thuisbasis van vele 
gerenommeerde horlogemerken en de beli-
chaming van Zwitserse precisie. Het is niet 
verwonderlijk dat hier ook de horlogema-
kersschool gevestigd is, waar het traditionele 
ambacht wordt doorgegeven aan de volgende 
generatie. Vier jaar lang worden de studenten 
ondergedompeld in de magische wereld van 
mechanische klokken – stuk voor stuk kleine 
wondertjes die de tijd meten en tegelijk die 
tijd met hun eigen tijdloosheid trotseren. Een 
van de studenten is Besarta Murti. Ze zit in 
haar derde jaar en werd tijdens de Grand Prix 
d’Horlogerie de Genève in 2017 uitgeroepen 
tot beste leerling van de Geneva School of 
Watchmaking. “Het horloge met al zijn tand-
wielen heeft me altijd al gefascineerd”, legt ze 
uit. “Dat je er zo iets vluchtigs mee kunt vast-
leggen heeft iets magisch.” Een blik op het 

rooster van de studenten laat zien hoeveel 
fijngevoeligheid en precisie in een horloge 
wordt gecombineerd. In het eerste leerjaar 
maken ze om hun handen te trainen instru-
menten waarmee ze in de rest van de oplei-
ding aan hun “schoolhorloge” werken. Sym-
bolisch gezien toont dit dat de tijd langzamer 
lijkt te lopen in de horloge-industrie. Want: 
het kost tijd om tijd te maken. 

Dat Genève een horlogestad is geworden is te 
danken aan de beroemde reformator Cal-
vijn – en in zekere zin ook aan het feit dat 
noodzaak de moeder van de uitvinding is. In 
de 16e eeuw was Genève namelijk een mekka 
voor goudsmeden. Toen Calvijn echter rijk-
dom in de vorm van goud en edelstenen strikt 
afwees, moesten ze een nieuwe bedrijfstak 
vinden. Voortaan legden ze zich toe op het 
maken van horloges. 

Het Zegel van Genève dateert uit dezelfde pe-
riode als de Jet d’Eau. Tegenwoordig is het de 
stichting Timelab die deze kleine, maar bete-
kenisvolle reliëfopdruk op de achterkant van 
het horloge toekent. Het zegel verzekert dat 
het horloge volledig in Genève is vervaardigd 
en staat garant voor de strengste kwaliteits-
voorschriften. “Het Zegel van Genève”, aldus 
Besarta Murti, “laat zien dat echt elk onder-
deel van het horloge uniek is. Dat is een 
mooie gedachte.” í

Genève vanuit het 
oogpunt van een jonge 
horlogemaakster. 

 
Besarta Murti leert 
in Genève de fijne 
kunst van het horlo-
gemaken. 

G e n è v e
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Een passie 
voor latten

E E N  S K I  M E T  E E N  Z I E L  VA N  H O U T

Rondom de in legendes gehulde Grote Sint-Bernard bepaalt de  
berg het leven. Dit geldt ook voor berggids en timmerman  

Justin Marquis, die ongeveer 200 dagen per jaar op de ski’s staat. 
Zijn passie voor het skiën bracht hem ertoe zijn eigen ski’s te  

ontwikkelen: just1ski. Hij maakt ze met veel liefde en toewijding, 
helemaal met de hand, en stemt elk paar precies af op de  

toekomstige eigenaar. w

 
Elke ski is uniek en  
op de skistijl van 
de toekomstige 
eigenaar afgestemd.

v A l  d e  B A G n e s  &  o r s i è r e s



Justin, hoe is je passie voor 
het maken van ski’s begonnen?
Ik ben berggids en timmerman en toen ik nieuwe ski’s 
nodig had voor de opleiding als berggids, ging ik naar  
de werkplaats. Ik ben toen gaan rommelen met hoe de 
perfecte ski gemaakt zou moeten worden. Na meer dan  
200 uur hard werken is het me gelukt en hield ik het eer-
ste paar just1ski’s in handen.

Hoeveel uur werk je nu nog aan een paar ski’s?
Het proces is natuurlijk veel gestroomlijnder geworden, 
maar ik heb nog steeds zo’n 20 uur werk aan een paar 
ski’s.

Welk deel van het ambachtelijke 
proces bevalt je vooral?
Het werken met hout en het verlijmen van de lagen. De 
houten kern is de ziel van een ski, hij leeft en is vol gevoel. 
Daar omheen lijmen we afhankelijk van de ski verschil-
lende lagen op elkaar, die elk hun eigen speciale functie 
hebben. Deze exacte samenvoeging van de individuele 
ski’s geeft me plezier.

Welke materialen zijn belangrijk voor je ski’s?
De composieten van glasvezels, koolstof en vlas zijn be-
langrijke onderdelen van het inwendige deel van de ski. 
Maar daarnaast bepaalt het oppervlak de snelheid: Mijn 
ski’s hebben een P-tex 5920 oppervlak, waarmee ze met 
af en toe een waxbeurt perfect glijden.

Wat is het karakter van je ski’s? 
Een just1ski kan het best omschreven worden als een 
freeride-toerski. Maar alle skiërs zijn anders en hebben 
een ski nodig die bij hen, hun skistijl en hun lichaam past. 
Daarom skiën de klanten eerst een eindje met een 
gestandaardiseerde testski. Aan de hand van de feedback 
en metingen van de skiër bepalen we vervolgens de 
ontwerpaanpassingen, zodat elk paar een uniek karakter 
krijgt. w

Met de hand gemaakte ski’s
Justin Marquis liet ons een kijkje 

nemen in zijn atelier in Orsières en 
beantwoordde onze vragen. 
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8:00
Ontbijt in Hotel La Vallée
Het familiehotel in Lourtier 

biedt je ontspannende 
nachten voor avontuurlijke  

dagen in de sneeuw. 

9:00
Avontuur op ski’s

Vanuit La Barmasse bereik je de 
Cabane Brunet in ongeveer 

2,5 uur via een even schilder-
achtige als uitdagende route.

11:30
Lunch in de Cabane Brunet 

Bij de gezellige berghut worden 
de toerskiërs versterkt met pitti-

ge gerechten, zodat ze weer fit 
zijn voor de afdaling naar het dal.

16:00
Farinet Après-Ski in Verbier
In de bar van Hotel Le Farinet 

zorgt livemuziek voor een 
ontspannen sfeer. 

of
Ontspannen in Lourtier 

En wie de dag liever afsluit met 
wellness dan met après-ski, 

gaat terug naar Hotel La Vallée. 

La Barmasse  Cabane Brunet
Avontuur in de poedersneeuw 
De beveiligde route van La Barmasse naar de 
Cabane Brunet maakt deel uit van de be-
roemde toerskiwedstrijd “Intégrale du Rogn-
eux” – en is een hele uitdaging. Vanaf de  
parkeerplaats van La Barmasse volg je de be-
sneeuwde weg richting de Cabane Brunet tot 
aan het eerste kruispunt, waar je linksaf het 
bos ingaat. Deze eerste beklimming biedt uit-
zicht op prachtige landschappen – je blik valt 
bijvoorbeeld op de imposante Mont Pleureur 
aan het einde van de Val de Bagnes – en laat je 
flink zweten. Via het bos kom je weer op de 

Een skidag in Val de Bagnes

weg, waar je een laatste, iets minder steile 
klim naar de berghut wacht. Vanaf hier zie je 
de huttenvlag al in de wind lonken. Uitge-
putte avonturiers worden hier warm ont-
haald door de familie Corthay en verwend 
met stevige maaltijden en verse appeltaart in 
grootmoeders stijl. Omringd door adembene-
mend mooie bergen kun je lekker relaxen en 
genieten van de zon. Voor de terugweg volg je 
gewoon de weg tot je terug bent op de par-
keerplaats.

24u
v

A l  d e  B A G n e s

i n

De beste ideeën voor 
een onvergetelijke 
wintervakantie in 
Wallis. 

Skiverhuur
De winkel Montagne Show in  

Le Châble heeft alles wat je 
nodig hebt voor een avontuurlij-

ke skitocht en veilig glijden  
door de poedersneeuw. 
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De jeugdvrienden Ben en Léo ontdekten al op jonge leeftijd hun  
gemeenschappelijke passie voor koken en leefden die tijdens  

hun studie – Léo studeerde bedrijfskunde, Ben politieke  
wetenschappen – uit bij kookwedstrijden. Aangespoord door hun 
succes kozen ze voor de gastronomie: ze leerden bij de meesters  
van het vak, Bocuse en Ducasse, kregen hun eigen show op de  

nationale televisie en openden in 2016 met veel hype hun eerste  
restaurant. p 

Café de 
la Fonderie

D E  C U L I N A I R E  K O N I N G E N  VA N  F R I B O U R G 

F r i B o u r G



Daar kun je altijd op vertrouwen.

Zwitserse kaas is 
van hoge kwaliteit.

Kaas uit Zwitserland.
www.kaasuitzwitserland.nlZwitsers. Natuurlijk.
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8:00
Le Point Commun

Ontbijt met fijn zuurdesembrood 
en goede koffie in het liefdevol 
gerunde restaurant op de Place 

Jean-Tinguely.

9:00
Stadswandeling 

Klim door de oude binnenstad 
omhoog naar de “Loreto-kapel” 

en bezoek dan de oude  
St. Nicolaaskathedraal. 

12:00
Kumo

Een spannende lunch met 
Japanse en lokale smaken.

14:00
Designmiddag

In de Kunsthalle rondkijken 
en daarna in de Bottega Ethica 

mooie dingen kopen.
 

19:00
Café de la Fonderie

In het restaurant van Ben 
en Léo in stijl dineren.

22:00
Auberge aux 4 Vents 
Nog een slaapmutsje 

in de Jo Bar, dan in een 
van de legendarische kamers 
van de Auberge aux 4 Vents 

vredig in slaap vallen.

F r i B o u r G

24u
i n

s 
Proost!

Fri-Mousse
In de kleine brasserie worden 
sinds 1993 bierspecialiteiten 

gebrouwen. Het lekkerst zijn ze 
in hun eigen bar.

Rue de la Samaritaine 19  
1700 Fribourg 

Le Petit Château
De familie Simonet teelt al 200 

jaar lang op de beste locatie in de 
regio wijnstokken. Het hele 

bedrijf is biologisch-dynamisch 
en de wijnen zijn een droom.

Route du Lac 134, 1787 Môtier

g
Keuken-

wonderen
Moitié-moitié

Het wereldberoemde fondue-
mengsel uit de regio.

Gâteau bullois
Taart van noten, chocolade en 
room uit de La Gruyère Regio.

Cuchaule AOP
Zoet maïsbrood gecombineerd 

met de onbeschrijflijke Moutarde 
de Bénichon. 

p
Eet smakelijk!

Pastabate
Dit pastawerkplaatsje verwerkt 
oude en nieuwe biologische gra-
nen uit de streek met veel liefde 
en kennis van de specifieke ken-
merken tot pasta van de hoogste 

kwaliteit.
Passage du Cardinal 1 

1700 Fribourg 

Fromagerie Sciboz 
Deze kaaswinkel uit hart en nie-
ren biedt al 63 jaar de beste soor-

ten uit de beroemde kaasregio 
Fribourg, naast kazen uit de rest 

van de wereld. 
Boulevard de Pérolles 18a  

1700 Fribourg 

Biohof Tannacker 
Deze kleine bio-vegan boerderij 
verwerkt de op het bedrijf ver-

bouwde groenten, bessen, krui-
den, specerijen, noten, fruit en 

diverse wilde planten tot heerlij-
ke gerechten. Vooral het zuurde-
sembrood en de siroop en gelei 

zijn het proberen waard – van de 
markt of direct in de boerderij-

winkel. 
Goma 8, 1718 Rechthalten

Nieuwe smaken
D E  C U L I N A I R E  K O N I N G E N 

Het beroemde Café de la Fonderie van Ben en Léo ligt op de cultuur-
grens tussen Oost en West, verscholen in een voormalige gieterij in 
de industriewijk van Fribourg. Inspirerende buren zijn Fri-Son, de 
coolste club van Franstalig Zwitserland, diverse kleine winkeltjes en 
hippe studio’s. Na het overweldigende succes van het restaurant en 
hun tv-show, hebben de twee vrienden niet lang stilgezeten. Inte-
gendeel! Met het door Japan geïnspireerde “Kumo”, de experimentele 
Jo-Bar en diverse initiatieven voor afhaal- en bezorgmaaltijden heb-
ben ze het culinaire imago van de stad helpen vernieuwen. Hier zijn 

een paar tips van hen.

De culinaire 
highlights van 
Zwitserland. 
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 Berner Oberland
Lombachalp
Deze sneeuwschoenwandeling 
gaat door een ongerept
winterlandschap omgeven 
door de Hohgant en de 
Augstmatthorn.
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De conciërge kent al je 
wensen en heeft alle 

informatie die je nodig 
hebt voor een perfecte 

vakantie.
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Sleeën
 Luzern-Vierwoudste-

denmeer
Rigi Kulm 
Je eerste highlight is de tandrad-
baan Vitznau–Rigi Kulm. Bij de 
opening in 1871 was dit de eerste 
bergbaan in Europa. Je tweede 
highlight is het uitzicht vanaf 
Rigi Kulm, met 1797 m de hoog-
ste piek van de Rigi. Je derde 
high light is de sleebaan Rigi 
Kulm-Klösterli: behoorlijk steil 
en dus snelle sleepret. 

 Graubünden
Preda–Bergün B  
In het kleine dorp Preda – bij de 
noordelijke ingang van de Albu-
la-treintunnel – begint de kron-
kelende, snelle sleetocht onder 
wereldberoemde treinviaducten 
door en langs de Albula in 
Bergün, uitmondend  
in een glooiend winterlandschap.

 Meer van Genève Regio
Les Diablerets D  
Met een prachtig uitzicht op  
het gelijknamige massief loopt 
deze sleeroute al zigzaggend 
naar beneden van station Les 
Mazots door de bossen naar  
Les Diablerets. Deze sleepiste  
is een van de langste in Zwitser-
land. 

 Graubünden
Muottas Muragl 
In totaal 20 haarspeldbochten 
wachten de sleeërs bij de afda-
ling naar het dalstation Punt 
Muragl. Naast smalle haarspeld-
bochten zorgt ook het hoogte-
verschil van 718 m voor adrenali-
ne. Niet voor niets staat deze 
sleebaan bekend als de snelste 
van het Engadin.

Sneeuw-
schoen- 
wandelen 

 Wallis
Nordwand-Trail 
Deze acht kilometer lange 
sneeuwschoenwandeling begint 
bij de Schwarzsee, gaat over de 
prachtige Stafelalp en eindigt na 
ongeveer vier uur onder de ruige 
noordwand van de Matterhorn. 

 Ticino
Percorso Passo 
San Bernardino 
Over de ooit door de gletsjer 
gevormde ronde bulten voert 
de tien kilometer lange, veelei-
sende sneeuwschoentocht 
naar de San Bernardinopas.

Winter-
wandelen

 Oost-Zwitserland / 
Liechtenstein
Rosenboden- 
Panoramaweg A  
Het indrukwekkende houten 
gebouw, ontworpen door de 
architecten Herzog & de Meu-
ron, troont op de Chäserrugg en 
is het begin- en eindpunt van een 
korte wandeling. Dit rondje van 
een uur biedt een uniek uitzicht 
op 6 landen en 500 pieken.

 Berner Oberland
Springenboden F  
Zeven kilometer lang pronkt 
deze winterrondwandeling 
met besneeuwde bossen en wei-
landen – en na de lichte klim met 
een grandioos uitzicht op het 
Diemtigtal en het Simmental. 

Schaatsen
 Fribourg Regio

Schwarzsee
Het is een unieke belevenis om  
op het bevroren bergmeer met 
uitzicht op het adembenemende 
landschap je pirouettes te draaien. 
Wanneer het ijs dik genoeg is 
wordt het meer officieel geopend 
voor hockey, schaatsen, wande-
len, ijsstokschieten of gewoon om 
je er te ontspannen. 

 Graubünden
Alp Raguta, Feldis E

De natuurijsbaan Alp Raguta ligt 
op een indrukwekkende hoogte 
van 1952 m hoogte en op slechts 
vijf minuten lopen van het berg-
station van de stoeltjeslift Fel-
dis-Mutta.Het prachtige uitzicht 
op het dal richting Domleschg en 
de Piz Beverin maakt het schaat-
sen hier onvergetelijk.

 Berner Oberland
Interlaken Magic
De Top of Europe Ice Magic in 
Interlaken bestaat uit zes ver-
schillende ijsbanen, die met 
elkaar verbonden zijn door kron-
kelende ijspaden. ’s Avonds zorgt 
een kleurrijk samenspel van  
licht en muziek voor een bijzon-
dere sfeer.

 Meer van Genève Regio
Lac de Joux C  
In het koude seizoen worden de 
9,5 vierkante kilometer van het 
Lac de Joux omgevormd tot 
een gigantische natuurijsbaan. 
Schaatsplezier in een gezellige 
sfeer en de betoverende idylle  
van de Vallée de Joux zijn gega-
randeerd.

Of het nu gaat om langlaufen, sneeuwschoenwandelen, winterwandelen, sleeën of schaatsen – voor witte win-
tervakanties is Zwitserland het origineel. En met tips van Zwitserland Toerisme en zijn partners kun je volop 
genieten van je wintervakantie. Meer inspiratie vind je op de laatste pagina.

ZwitserlandMobiel
ZwitserlandMobiel is een gratis platform dat ideaal is 
voor actieve vrijetijdsbesteding. Het aanbod bestaat 
uit een netwerk van uniform aangegeven routes in het 
hele land die perfect aansluiten op het openbaar ver-
voer.

» App SwitzerlandMobility
» switzerlandmobility.ch

Huurauto 
Kronkelend door besneeuwde bergen en een glashelde-
re lucht – in de winter zijn de roadtrips extra schilder-
achtig. Dankzij Europcar en Hertz, met hun brede scala 
aan huurauto’s voor elke behoefte in heel Zwitserland, 
kun je je reizen gemakkelijk op voorhand plannen. 
Vakkundig advies over het veilig door sneeuw rijden is 
inbegrepen.



Enjoy more than 160 
shops and restaurants  
at Zurich Airport

zurich-airport.com
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Langlaufen
 Wallis

FIS-wedstrijdloipe 
in Goms A  
Ambitieuze atleten krijgen hier 
de smaak te pakken: als je wilt 
langlaufen als een prof kan dat 
op de bijna vijf kilometer lange 
FIS-wedstrijdloipe bij Ulrichen. 
Maar pas op! Als je te snel gaat, 
kun je op de veeleisende route 
met veel koerswijzigingen wel 
eens uit het spoor raken.

 Graubünden
Engadin-Skimarathon-Loipe
Een keer over de beroemdste 
42-kilometerloipe van Zwitser-
land, zonder wedstrijdstress: de 
marathonloipe in het Engadin 
wordt vanaf ongeveer eind janu-
ari voor iedereen geprepareerd. 
Door het uitzicht en de uitge-
strektheid van het Oberengadin 
is dit een van de mooiste loipes 
ter wereld.

Wereldbekerloipe 
in Davos B  
De wereldelite van het langlau-
fen staat hier elk jaar aan de start 
voor Davos Nordic. Het hoogte-
punt van deze zeven kilometer 
lange wereldbekerpiste is de stei-
le “Cologna-Stutz”, genoemd 
naar de succesvolste Zwitserse 
langlaufer.

La-Pala-wedstrijdloipe
Het circuit van La Pala bij Len-
zerheide is een echte test voor 
langlaufers met een goede tech-
niek en fysieke conditie. Het 
ruim vier kilometer lange par-
cours is niet alleen een topper op 
sportief gebied: het ligt ook in 
een droomlandschap. Bijzonder 
mooi is de langlaufloipe, die 
langs of over de Heidsee loopt.

 Jura
Piste du Cernil C  
De veeleisende loipe tussen La 
Brévine en Les Cernets  
is afwisselend qua landschap en 
topografie. Na de start in La Bré-
vine bevind je je al snel midden 
in de typische beboste weilanden 
van de Jura. Hoewel de 32 kilo-
meters van de langlaufloipe af en 
toe langs een boerderij lopen, 
bevind je je meestal midden in de 
natuur. W
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Zermatt  St. Moritz
Langzaamste sneltrein
De Glacier Express verrast zijn 
passagiers met landschappelijk 
genot en technische hoogstand-
jes. Met de hoge panoramische 
ramen biedt hij een vrij uitzicht 
op unieke gebieden.
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Zermatt
Zermatt is vooral bekend om zijn uitzicht op de 
Matterhorn en onder de freeriders om zijn poe-
dersneeuw. Hier begint ook de reis van de drie 
freeriders Silvano, Gray en Fredi, die in hun 
film “Glacier Express – A freeride journey by 
train through Switzerland” de mooiste 

diepsneeuwhellingen verkennen.

B

Aletsch
Het uitzicht op de Aletschgletsjer, de grootste 
gletsjer van de Alpen, is vooral vanaf de Eggis-
horn indrukwekkend. De drie freeriders snow-
boarden met splitboards de steile maar fijne 

Chälli-Couloir af richting Talegga.

C

Andermatt
De Gemsstock heeft een bepaalde uitstraling 
die het hart van elke freerider sneller doet klop-
pen. Het staat bekend als een van de beste free-
ridegebieden in de Alpen. Er is praktisch niets 
dat niet steil is. De lines en ook de toegangen 
rond de Gemsstock zijn dus niet voor doetjes.

D

St. Moritz
Waneer de drie freeriders de eerste poederhel-
ling op de Corviglia afgaan, weten ze al snel: de 
perfecte poedersneeuwdag is aangebroken.  
Sidehits, sprays, butters en airs. Deel twee 
vindt plaats op de Corvatsch. Ze bereiken deze 
berg aan de overkant met de bus en suizen dan 

de couloir naar Furtschellas af.

Z e r m A t t   s t .  m o r i t Z

Glacier Express 
voor freeriders

Film: met de panoramatrein 
naar de meest indrukwekken-
de freeridegebieden. 

Winteractiviteiten Mobiliteit Hotel
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Grand Train Tour of Switzerland
Alle panoramische trajecten 
op één route – ook in de winter. 
Ontdek de highlights van  
het koude seizoen op de 
“Winter Magic”-tocht. 

GrandTrainTour.com/ 
wintermagic

Chur  Tirano (IT)

Bernina 
Express
Spectaculaire 
oversteek door de Alpen

A  Probleemloos overwint de 
vuurrode trein elke klim: de 
Bernina Express legt op de 
reis tussen Chur en Tirano een 
hoogteverschil van minstens 
1500 m af. Een technisch hoog-
standje dat sinds 2008 op de 
UNESCO-werelderfgoedlijst 
staat.

Zweisimmen  Montreux

GoldenPass
Panoramic
Schilderachtige panorama’s
Waar het treinvenster je scherm 
is: de GoldenPass Panoramic 
slingert zich ontspannen door 
het besneeuwde heuvelland-
schap richting het Meer van 
Genève. Daarmee overschrijdt 
hij de Duits-Franse taalgrens, 
een verbinding tussen twee 
werelden. 

Luzern  Interlaken

Luzern – 
Interlaken 
Express
Van stad tot stad

B  De reis is je doel. De treinreis 
met de Luzern–Interlaken 
Express verbindt twee wereldbe-
roemde bestemmingen en gaat 
sneller voorbij dan je lief 
is – dankzij het indrukwekkende 
bergpanorama en het glinsteren-
de winterlandschap in het hart 
van Zwitserland. 

De Zwitserse panoramatreinen zijn uniek in het Alpengebied en voeren je door een adembenemend bergland-
schap, langs gletsjers en bevroren meren, door traditionele dorpjes en idyllische dalen. In de rondom van glas 
voorziene panoramawagens genieten reizigers van de indrukwekkende combinatie van techniek en natuur.
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 Matterhorn 
Glacier  
Paradise 
Langste afdaling  
van het continent

C  Het hoogste punt van het 
skigebied van Zermatt ligt op 
3820 m hoogte. Naast de Mat-
terhorn zes kilometer verderop 
zijn er nog 37 vierduizenders te 
zien. De langste skipiste van het 
continent begint hier. 

Schilthorn
Een piek vol adrenaline

D  Deze berg staat voor “view, 
thrill and chill”: onvergetelijke 
uitzichten, adrenalinekicks 
en pure ontspanning in een 
ongerepte bergwereld. Met de 
trein en de bus bereik je het dal-
station Stechelberg. Vanaf daar 
brengt de kabelbaan je naar de 
2970 m hoge piek van  
de Schilthorn.

Rigi
De koningin der bergen
Winterwandelen, sleeën, skiën, 
langlaufen of gewoon genieten 
van het 360-gradenpanorama: 
deze berg is echt vol belevenis-
sen. In het hart van Cen-
traal-Zwitserland ligt de Rigi 
tussen het Vierwoudstedenmeer 
en het Meer van Zug. De berg is 
gemakkelijk te bereiken vanuit 
elke richting.

Winteractiviteiten Mobiliteit Hotel
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TYPICALLY 
SWISS
HOTELS
Regionale bouwstijl, traditionele 
inrichting of Zwitserse specialitei-
ten op het menu: Typically 
Swiss Hotels – zowel stadspalei-
zen als landelijke hotels – laten 
het hart van elke Zwitserlandlief-
hebber sneller kloppen.

Hotel Gletschergarten F  
Grindelwald 

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
Hoge ontwerpeisen, een duidelijke 
vormtaal en zorgvuldig geselec-
teerde materialen: met hun inspi-
rerende architectuur wordt een 
verblijf in een Design & Lifestyle 
Hotel voor gasten met stijl een 
lifestylebelevenis. 

Hotel W Verbier B  
Verbier 

SWISS FAMILY 
HOTELS & 
LODGINGS
Dagopvang, sprookjesuur,  
kinderspa, bioscoopzaal of een 
avontuurlijke speeltuin. In Swiss 
Family Hotels & Lodgings  
vinden gezinnen avontuur, spel  
en pret – de behoeften van de 
kleintjes staan hier altijd voorop. 

rocksresort E  
Laax

SNOW SPORTS 
HOTELS 
Riffelhaus 1853 I  
Zermatt

SWISS  
DELUXE 
HOTELS
Elegante architectuur, heden-
daagse inrichting en service  
van het hoogste niveau: Swiss 
Deluxe Hotels bieden verrassen-
de extra’s zoals eigen winter-
sportscholen of ski-butlers.  
Particuliere kabelbanen ronden 
de luxe beleving af. 

Park Hotel Vitznau H  
Vitznau

INSPIREREN-
DE SEMINAR-
HOTELS
Vergaderen met uitzicht op een 
prachtig bergpanorama, in een 
voormalig klooster of in een luxe 
hightechtent: Inspirerende 
Seminarhotels zorgen met hun 
bijzondere locatie en uitzonder-
lijk ondersteunend programma 
voor geslaagde vergaderingen. 

Gstaad Palace A  
Gstaad 

SPA &  
VITA LITY 
HOTELS
Sauna, medische behandeling of 
buitenzwembad: de gasten van 
Spa & Vitality Hotels genieten 
van uitstekende en goed ver-
zorgde wellnesshotels midden in 
de mooiste Zwitserse natuur. 
Precies wat gezondheidsbewus-
te mensen waarderen. 

Hotel 7132 C  
Vals

SWISS 
HISTORIC 
HOTELS
Of je nu een groots hotel uit de 
belle époque kiest of een barok 
pension: in de Swiss Historic 
Hotels slapen de gasten achter 
door geschiedenis doordrenkte 
muren en genieten ze van de 
sfeer van vervlogen tijden en de 
in de loop van de generaties 
gegroeide gastvrijheid. 

Kurhaus Bergün D  
Bergün 

Winteractiviteiten Mobiliteit Hotel
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 Het juiste 
hotel voor je 
volgende reis 
vinden.

 Voor sneeuwsport-
liefhebbers 
Ticketing, skischoolreserverin-
gen en materiaalverhuur kunnen 
direct via de Snow Sports Hotels 
worden geregeld. Eigen ski’s 
waxen of een lunchpakket laten 
klaarmaken voor een toerski-
tocht – deze hotels zijn volledig 
afgestemd op de behoeften van 
de bezoekers. 

Hier komen 
sneeuwsportliefhebbers 
aan hun trekken. 



A

C

B

CHALET 
AQUARIUS
Ruim en modern voor 10 personen. 
Groot balkon met bergzicht. 
Centrum op 300 m.

ch1961.136.1 A  
Nendaz

ZUR MATTE B
Luxueus appartement in het  
hart van Zermatt. Alle  
activiteiten zijn op wandelafstand. 

ch3920.230.11 B  
Zermatt

CHALET JRENE
Charmant 2-persoons-
appartement, gerenoveerd  
en in typische stijl. Ideaal  
voor koppels.

ch3818.324.1 E  
Grindelwald

SWISSPEAK 
RESORT
Gloednieuw appartement.  
Ideale accommodatie en  
bestemming voor gezinnen.

ch3860.9000.79 D  
Meiringen

ALPINE 
APARTMENTS 
In een nieuwe door Zwitserse
architecten ontwikkelde wijk.
Voorzien van alle comfort.

ch6490.642.1 C  
Andermatt

CÀ D’ALBERTO
17e-eeuwse charmewoning.  
Volledig gerenoveerd met  
twee badkamers.

ch7604.602.1 G  
Engadin

CHALET 
PETIT ROC
Prachtig huis met houten interieur 
voor 10 personen. Prachtig 
bergzicht vanaf het balkon.

ch1884.350.1 F  
Villars

 interhome.nl

Winteractiviteiten Mobiliteit Hotel
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l e s  m o s s e s

Duik eens onder  
het ijs

De dans van de zonnestralen 
in het heldere water en het 
blauwe ijs van Lac Lioson 

zijn echt een magisch 
schouwspel – en niet alleen 

voor de vissen.

$
F i l Z B A c h

Jaag over de sneeuw
Duizelingwekkende acceleratie en krappe bochten –  

dat is “Bobsla”: een rit zoals op deze elektrische  
“rups-gocart” heb je nog nooit beleefd. 

Family Destinations 
Breng tijd met  
je gezin door
25 plaatsen die hun  

infrastructuur, belevenissen 
en diensten richten op  

gezinnen.

 MySwitzerland.com/
gezinnen

l A G o  m A G G i o r e

Beleef hoogtes  
en dieptes

Op de Gridone dwaalt je blik 
van het hoogste naar het 

diepste punt van Zwitserland: 
van de Dufourspitze naar 

de oevers van het glinsteren-
de Lago Maggiore. 

c h A r m e y

Suis van  
boom tot boom

Je hebt geen ervaring nodig om 
in Charmey van de ene naar de 

andere dennentop te suizen, 
maar moet geen hoogtevrees 
hebben op tien meter hoogte.

k
s t - l u c

Vang de  
zonnestralen op

De kabelspoorweg start om 
5 uur ’s ochtends. Na de  

laatste meters te voet beleef 
 je op de Bella Tola een  

winterse zonsopgang in een 
klasse apart.

l e s  B o i s

Jank met de husky’s
Heerlijk glijden over de besneeuwde 

hoogten van de Franches-Montagnes: Stap maar op  
de hondenslee en daar gaan we dan. 

s t .  m o r i t Z

Raas door het  
ijskanaal

Donder door de 
Horse-Shoe van de Olympia Bob 

Run naar beneden en beleef 
hoe viervoudige zwaartekracht-

versnelling voelt.

m u o t A t A l

Geniet van  
een “grotraclette”

Met een lengte van meer dan 
200 kilometer is de Hölloch 

een van de langste grottenstel-
sels van Europa. Genoeg ruimte  

dus voor een buitengewoon  
raclettediner. 

Wanneer heb je voor 
het laatst iets nieuws 

gedaan? De winter komt 
eraan – maar dan anders. 

 MySwitzerland.com
NIEUWSIE

T
S

100 tips laten zien hoe 
spannend en magisch de 

Zwitserse winter is.

ë
G s t A A d

Bubbelbad in 
het iglohotel

Trakteer je zenuwen 
op een reset in het 

iglohotel. De indoor-
pool is exclusief voor 
suitegasten, de out-

doorpool met uitzicht 
op de sterren is  
voor iedereen.

l e n k

Vliegen in de  
maneschijn

Ga op de mooiste manier naar 
het dal. Bij zonsondergang ga je 

op de Metschstand dineren, daar-
na vlieg je per paraglider in de 

maneschijn terug.
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Vakantie in 
Zwitserland

Wij helpen je graag om je 
vakantie in Zwitserland zo 
goed mogelijk te plannen.  

Advies op (gratis*): 
00800 100 200 30

Gratis rit
Het openbaar vervoer brengt 
passagiers stipt, comfortabel 
en met hoge snelheid naar elk 

afgelegen dal. Met de Swiss 
Travel Pass kunnen buiten-

landse bezoekers bijna de hele 
dag met het Zwitserse open-

baar vervoer reizen.

Slapen

Jetlag
Licht overdag en duisternis 's 
nachts zijn de belangrijkste 
elementen voor de sturing 

van je “innerlijke klok”.  
Jetlag treedt op wanneer 

deze klok wordt verstoord bij 
het op hoge snelheid passe-
ren van meerdere tijdzones. 

A
Airbus

10 olifanten
passen in 

de Airbus A220.

Maximaal 

1m98
lang mogen de piloten  

bij SWISS zijn.

à
Inchecken

E-boarding-
pass

SWISS stuurt je de boarding-
pass 20 uur voor vertrek  
per e-mail of sms. Online 
inchecken op swiss.com/ 
webcheckin is mogelijk  

vanaf 23 uur voor vertrek.

Merci!
De SWISS-chocolaatjes  

zijn een relatiegeschenkje 
voor SWISS-passagiers  

en een heerlijk voorproefje 
van de dingen waar Zwitser-
land wereldberoemd om is.

De lekkerste 
chocolade bo-
ven de wolken

s
Proeven 

Nieuw  
smaakgevoel
De smaakbeleving op een 

paar duizend meters boven 
zeeniveau is niet hetzelfde 
als op de grond. Dat komt 

door de gewijzigde omstan-
digheden in een vliegtuig: 

vochtigheid, trillingen  
en cabinedruk. Dus niet 

alleen het eten, maar ook de 
wijn aan boord smaakt  

iets anders dan normaal. 

â
Tip van 

de piloot 
Mis ondanks het goede 

entertainmentprogramma 
aan boord ook de nachtelij-

ke hemel of de door de 
maan verlichte berg-

silhouetten niet.

G A S T R O N O M I E 
I N  D E  LU C H T

2,3 miljoen 
Mövenpick-ijsjes

eten de SWISS-passagiers 
per jaar.

47.420 kg
kaas 

levert Chäs Vreneli AG 
elk jaar aan SWISS.

20,7 miljoen 
chocolaatjes

worden per jaar uitgedeeld 
op SWISS-vluchten.

Tips tegen jetlag: 
» laat je lichaam zich op  
kortere reizen niet aanpassen.

En anders:
» pas je al vóór de reis aan  
de nieuwe tijden aan: 
ga, afhankelijk van de vlieg-
richting, vanaf drie dagen voor 
vertrek elke dag een uur  
eerder of later naar bed. 
» zet je horloge op de nieuwe 

Achtergrondberichten 
en reistips.

S W I S S  B L O G

tijd zodra het  
vliegtuig opstijgt.
» eet op de etenstijden  
van je bestemming.
» ga niet naar bed voordat 
de zon ondergaat.
» breng zoveel  
mogelijk tijd buiten door.

e
Inpakken 

Kreukvrij
Wil je dat je kleren  

onderweg niet kreukelen?
rol elk kledingstuk  

netjes op en bundel ze 
compact samen.

1  
Leg de trui plat, 

vouw beide mouwen 
naar binnen.

2  
Vouw de kraag en de 

schouders van de 
trui naar beneden.

3

Voorzichtig van 
boven naar beneden 

oprollen zoals 
een slaapzak.

S 
Bereikbaarheid 

met SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) is de luchtvaartmaat-
schappij van Zwitserland.  

Ze bedient de Zwitserse lucht-
havens van Zürich en Genève 

vanuit vele bestemmingen 
wereldwijd.

Zoeken en boeken:
 swiss.com

Mobiliteit

 Boven de wolken 

* Soms geldt lokaal tarief
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Grand Train Tour 
De mooiste panorama
trajecten in Zwitserland

Grens  
Straat  
Spoor  
Berg  
Water  
Stad  

St. Moritz
Waar de winter is uitgevonden

Arosa-Lenzerheide
Enorm gebied over meerdere pieken

Davos
Trefpunt van de zakelijke elite 

Laax
Paradijs voor snowboarders

Zermatt
Aan de voet van de Matterhorn
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Droomplek voor moedige freeriders

12

32

42

44

48

58

20

10 van de meer dan 250 skigebieden in Zwitserland 

B

A

X

IX

V

VII

VI

VIII

6

I III V

IV VIII



F HG

Winterthur

St. Gallen

Lugano

ZWITSERLAND

O O S T E N R I J K
L I E C H T E N S T E I N

I TA L I Ë

D U I T S L A N D
A n d e r m A t t

Bergbeklimster

6
S A A S - F e e

De eerste skiër

12
d Av o S

Waar beroemde 
freestylers opgroeiden

17
B A d e n

De zoektocht naar de 
verloren gezondheid

20
Z u o r t

Toevluchtsoord

30
G S t A A d

Design uit sneeuw en ijs

32
S t .  G A l l e n 

Zielenapotheek

36
G e n è v e

Tijd voor de tijd

42 
v A l  d e  B A G n e S  &  o r S i è r e S

Een passie voor latten

44
F r i B o u r G

Café de la Fonderie 

48
Z e r m A t t  A  A l e t S c h  B 

A n d e r m A t t  C  S t .  m o r i t Z  D  
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Het sneeuwbericht
kent de conditie van de pistes, 

winterwandelroutes en sleeba-
nen van alle skigebieden, weet 

hoe het weer wordt en wat  
de ticketprijzen zijn. Dagelijks 

geactualiseerd.

 snow.myswitzerland.com
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