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Upgrade your winter: 
Bekijk de tv-spot op 
MySwitzerland.com/ 

wintervakantie
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Voor mij bestaat er bijna niets mooiers dan sneeuwvlokken 
die uit de hemel vallen en de wereld in een dik pak witte wat-
ten inpakken. Een landschap met een sneeuwtapijt straalt 
een oneindige rust uit – maar het is ook een schouwtoneel 

voor sportieve avonturen waar je het hele jaar door naar  
uitkijkt. Fantastische skigebieden met droompistes en heer-
lijke hellingen met diepsneeuw: Zwitserland is het thuisland 

van de sneeuwsport – kort: het enige echte. De bergen  
zijn hier net iets hoger, de sneeuw is er een beetje dieper en 

je hebt er meer pret. Gun uzelf deze winter-upgrade.

Veel plezier en gelukkige momenten in onze wereld van 
sneeuw en ijs gewenst!

Jürg Schmid, Directeur Zwitserland Toerisme

Grüezi
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6 mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER

Snowflakes: winteravonturen

De sleebaan van Jaun garandeert pret voor  
het hele gezin. Laat je met de stoeltjeslift eerst 

gezellig naar boven brengen en glij dan met  
de slee 500 m naar beneden over een  

afstand van 6 km. Weg van de skipistes, door 
besneeuwde bossen en een ongerepte natuur. 
En wie daar honger van heeft gekregen, laat 

zich culinair verwennen in restaurant Berghüs 
Gastlosen.

la-gruyere.ch/jaun

1  
Jaun, Fribourg Regio 

6000 METER GENIETEN

2  
Grächen, Wallis 

FONDUE MET 
PANORAMA

Het culinaire genieten neemt een 
hoge vlucht. Neem ’s avonds  

laat plaats in een cabine van de 
unieke sprookjes-gondelbaan en 
laat u tot op de Hannigalp bren-

gen. Geniet ondertussen van een 
“fondue in de gondel”, uiteraard 
met bijpassende witte Walliser 
wijn en een typisch streekdes-
sert. De gezelligste afsluiter van 

een winterse dag. 

graechen.ch

Geef uw winter een upgrade. Met deze  
acht tips. Van sledetocht tot gezellig rond  
de fondue zitten, van poedersneeuw  
tot een duik in de thermen.  
Welke activiteit mogen we  
u vandaag serveren?

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER6



7

3  
Arosa, Graubünden 

ZONDER VASTE BINDINGEN

Het hoeft niet altijd sneeuw te zijn. Ook  
het water is in de winter een avontuur. Ga 
mee op een begeleide kajaktocht en bekijk 
de Brienzersee vanuit een nieuw perspec-
tief. Voor koude voeten hoef je niet bang te 

zijn dankzij uitstekende droogpakken. 
interlaken.ch

5  
Bönigen, Berner Oberland 

IEDEREEN AAN BOORD

4  
Pilatus,  

Luzern-Vierwoudstedenmeer 
PANORAMA  
INBEGREPEN
“2132 mogelijkheden boven  

de zeespiegel” is de leuze van de 
huisberg van Luzern: van de 

nieuwe kabelbaan Dragon Ride 
tot winter- en sneeuwschoen-

wandelingen en talloze sneeuw-
sportactiviteiten. 

pilatus.ch

Hiel omhoog en door de knieën – tele-
mark, de oer-skitechniek, zit in Zwitser-
land volop in de lift. De sierlijke bewe-
ging met een losse hiel is het summum 
van elegantie en zorgt ook tijdens het 

“gewone" skiën voor een betere li-
chaamshouding. Instructeurs met een 
topopleiding leren je de techniek – en 

dat middenin het indrukwekkende 
berg landschap van Arosa. Tele ho! 

skischule-arosa.ch

7



Swiss Travel Pass – uw ticket voor alles! Met de Swiss Travel Pass reist u vrijwel onbeperkt met  
de trein, de bus en de boot door heel Zwitserland. Bovendien heeft u gratis toegang tot meer dan  
500 musea en krijgt u tot wel 50 procent korting bij de meeste bergbanen. Kinderen onder de 16 die 
begeleid worden door een ouder, reizen gratis mee met de Swiss Family Card! Alleen personen met een 
vaste verblijfplaats buiten Zwitserland en het Vorstendom Liechtenstein kunnen Swiss Travel System- 
tickets kopen. Meer informatie op SwissTravelSystem.com/ticket

Ga lekker zitten en geniet van de voorpret 
van een perfecte wintervakantie! 
Uw vakantie begint al op de heenreis met trein, 
bus of boot: zalige warmte, aangename rust, royaal 
veel plaats. Laat de blik en de gedachten afdwalen 
terwijl buiten het besneeuwde sprookjeslandschap 
van Zwitserland voorbijtrekt. U reist zorgeloos  
en onbekommerd, want de bagage is toevertrouwd 
aan professionals. De uitstekende bagageservice 
van het openbare vervoer brengt de bagage be-
trouwbaar, zorgvuldig en stipt naar elke gewenste 
bestemming. Zo kunt u zich helemaal concen-
treren op de reis.

Stadsavontuur of wintersport?  
Dat kan allebei in Zwitserland! 
Vanuit Zürich, Luzern, Bern en Lausanne bent  
u in no time op de skibestemming en geniet  
u van een onvergetelijke dagtocht. Wie over een 
Swiss Travel System-ticket beschikt, krijgt met 
“Snow’n’Rail” zelfs korting op de skipas. Elk 
Zwitsers skigebied is met openbaar vervoer te 
bereiken. Klewenalp en Rigi zijn zelfs met de 
boot bereikbaar. Van de aanlegsteiger voert een 
kabelbaan of een bergtreintje rechtstreeks naar 
pistes, winterwandelwegen en uitzichtpunten. 
Met een Swiss Travel System-ticket wacht de 
perfecte wintervakantie op u!

De beste manier om Zwitserland te verkennen:  

PER TREIN,  
BUS EN BOOT

Slechts een van de vele droomroutes: door het winterse Berner Oberland van Wengen omhoog naar de Kleine Scheidegg.



9

7  
Zurzach, Aargau 

BADDEREN IN 
DE SNEEUW

Ook bij temperaturen onder het 
vriespunt kun je buiten zwemmen 

in het grootste openlucht-ther-
maalbad van Zwitserland: in het 

39,9 °C warme water van de 
alkalische Glauberzout-bron.

badzurzach.info

6  
Rueras, Graubünden 

SKILIFT MET 3 PK
Edi Hess spant zijn paarden niet alleen in om  

het land te bewerken of een romantische  
koetstocht door de Surselva te maken. Elke 

donderdag van 14 tot 16.30 uur doen zijn paar-
den dienst als meest milieuvriendelijke skilift  

ter wereld: de bio-paardenskilift in Rueras bij  
Sedrun. Onze jonge skiërs zijn dol op dit bijzon-

dere avontuur en de paarden genieten, eenmaal 
boven, van het uitgebreide strelen.

biohof-edihess.ch

8  
Les Diablerets,  

Meer van Genève Regio 
DE VONKEN 
SPRINGEN 

ERAF
Boven in Les Mazots begint  

de suizende vaart door de nacht. 
Je glijdt 7200 m over een bevei-
ligde weg, eerst door een woest 

romantisch boslandschap, 
daarna langs de bergflank naar 
beneden tot in Les Diablerets.

villars-diablerets.ch

9
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Steil, 
steiler, 
Heitz

Jérémie Heitz is een skiër, dat klopt –  
maar het is eveneens een reusachtig un-
derstatement. Want niemand skiet sneller 
van extreem steile bergwanden dan deze 
28-jarige jongeman uit het Unterwallis: 
recht naar beneden en zonder te remmen.
Tekst: Christian Sidow 
Foto’s: Mika Merikanto, Tero Repo, Jeremy Bernard 

Sneeuwsport: extreemskiën

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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55°
Een steilte zoals hier op 
Le Luisin in het Unter-
wallis is geen zeldzaam-
heid. Vóór elke afdaling 
gaat Heitz te voet de 
berg op. Alleen zo kan  
hij zien hoe de omstan-
digheden echt zijn.



ging het vrijwel loodrecht 
naar beneden in de film 
“La Liste”, zoals hier op  
de Ober Gabelhorn in  
het Wallis. Met dit project  
wil Jérémie Heitz een 
eerbetoon brengen aan 
zijn idolen uit de jaren 70.

12×
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120km/u
is de maximumsnelheid  
van Jérémie Heitz hier op  
de Zinalrothorn. Een goede 
voorbereiding is alles. Niet 
alleen het materiaal moet in 
perfecte staat zijn – ook je 
hoofd moet leeg zijn.
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springt Jérémie Heitz hier 
op de Breithorn. In een 
“no-fall-zone”, waar een 
val fataal kan zijn, skiet  
hij met opperste concen-
tratie en laat hij zich door 
niets afleiden.

32m



Hi Jérémie, hoe kom je op het idee om van de 
steilste bergflanken af te skiën? De bergen 
hebben me altijd gefascineerd. Ik denk dat 
het in mijn genen zit. Mijn vader is berggids, 
mijn moeder deed aan wedstrijdskiën en  
ik stond op mijn tweede al op de ski’s. 
Hoe is het allemaal begonnen? In het begin  
was ik een heel gewone skiër. Eerlijk gezegd 
was ik niet echt goed en het interesseerde 
me niet al te veel. Dat veranderde toen ik  
begon te freeriden: ik ontdekte de wilde kant 
van de bergen. Ik was er helemaal weg van. 
Je skiede vast niet meteen van de hoogste  
toppen naar beneden, of wel? Nee, nee, dat 
kwam geleidelijk. Het was pas nadat ik  
ervaring had opgedaan tijdens de Freeride 
World Tour, dat ik in de Alpen van de vier-
duizenders begon af te skiën.
Wat drijft je? Nieuwsgierigheid. Laat me niet 
in een kantoor werken. Ik moet buiten zijn, 
rondreizen, de wereld zien. Ik wil gewoon 
weten waar ik met mijn ski’s allemaal  
kan komen.
Nooit bang? Toch wel. Maar de schrik  
helpt me om niet overmoedig en  
daardoor onvoorzichtig te worden.
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*1989
In dat jaar werd Jérémie 
Heitz geboren in Les 
Marécottes (Wallis). Hij 
woont er nog steeds.  
In 2015 werd hij tweede 
in het algemene klas-
sement van de Freeride 
World Tour. Hij skiet 
voor Mammut, Red Bull, 
Scott en Audi.
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Als u voor het eerst buiten de piste gaat skiën, raadt MySwitzerland aan om een lawinetraining te volgen.  
Bestudeer de weersverwachting en het lawinebericht en ga in onbekend gebied uitsluitend met een ervaren berg-
gids op stap. Naast geschikte freetouringski’s 1 , vellen 2 , schoenen 3  en stokken 4  behoren ook een wind-  
en waterdichte jas en broek 5  tot de uitrusting, evenals een helm 6 , een bril 7  en handschoenen.  8  De vol-

gende “levensredders” mogen nooit ontbreken: rugzak met lawine-airbag 9 , lawinesonde, Barryvox-lawinepieper 
11 , sterke aluminiumschop 12 , eerstehulpset 13  en gsm 14 . Een thermosfles 15 , wat proviand 16  en een zakmes 

17  en zonnecrème 18  moeten ook mee in de rugzak.

READY? GO!
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1

LAWINE-BA-
SISCURSUS  

Een must voor iedereen die 
buiten de geprepareerde 
pistes wil skiën. De lawine-
training van de Mammut 
Alpine School biedt een 
afwisselende mix van theorie 
en praktijk.

alpineschool.mammut.ch 

2

Andermatt, 
Luzern-Vierwoudstedenmeer

PARADE-
BERG

Op de Gemsstock, op bijna 
3000 m, vinden freeriders 
alles wat hun hartje begeert: 
diepsneeuw, dalen, gleuven, 
couloirs en een adembene-
mend panorama.

3

Airolo, Ticino

ZUIDWAARTS
Als de sneeuwwolken zich 
opstapelen in Noord-Ticino, 
trekt de freeride-community 
naar Airolo. Vlak na de Gott-
hardtunnel ligt een parel van 
een poedersneeuwtapijt over 
een speels terrein met open 
hellingen. En direct om de 
hoek: Val Bedretto, het eldo-
rado voor skitoeren.

4

Nendaz, Wallis

L’Eteygeon 
Freeride

De afstand, het hoogtever-
schil en het afgelegen karak-
ter maken de route van 
Greppon Blanc (2713 m) naar 
Praperrot in het Val d’Héré-
mence (1540 m) tot een bij-
zondere belevenis – ook voor 
doorgewinterde freeriders. 

5

Disentis, Graubünden

MEER RUNS, 
MINDER  
LOPEN

Ongecompliceerd en met 
weinig inspanning honder-
den hoogtemeters in de poe-
dersneeuw overwinnen?  
Ga dan naar Disentis. Het Val 
Segnas en het Val d’Acletta 
zijn de perfecte speeltuin van 
de freeriders. Met de berg-
banen en een paar korte 
klimmen kun je hier de meest 
fantastische afdalingen door 
de diepsneeuw maken. Van 
sprookjesachtige helling met 
poedersneeuw tot steilste 
couloir.

Nog meer afdalingen 
voor freeriders op   
MySwitzerland.com/
ski-snowboarden

5  
tips 

voor
freeriders



1  Zinal, Wallis 

Op sneeuwschoenen  
naar het blauwe wonder 
van Zinal  
Vlak naast je bruist de gletsjerri-
vier Navisence, voor de rest is het 
hier muisstil. Op sneeuwschoenen 
loop je langs besneeuwde berken-
bossen en bevroren watervallen. 
Vanuit het gelijknamige dorp klim 
je 400 m hogerop naar de Zinal-
gletsjer. Na ongeveer 2,5 uur sta je 
voor de indrukwekkende toegang 
tot de ijsgrotten. Je kunt er alleen 
in de winter in, als alles bevroren 
is. Gletsjerbeken hebben natuur-
lijke holtes uitgegraven, waardoor 
je tot bijna 100 m diep binnenin 
de grotten komt. Boven je hoofd 
niets dan ijs en sneeuw: een 
schouwspel van de natuur in 
blauw en turkoois.

Uitrusting: Sneeuwschoenen,  
lunchpakket 
Seizoen: medio december tot  
medio maart

Outdoor: ijssport
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Vurig 
verlangen 
naar ijs
Wie bij de Zwitserse winter  
alleen maar aan sneeuw denkt, 
mist een heleboel pret. Of u  
nu liever op ontdekking wilt 
gaan in natuurlijke ijsgrotten, 
met pikhouweel en stijgijzer 
loodrecht op een ijswaterval 
wilt klimmen of met 135 km  
per uur door een ijskanaal wilt 
razen: begeef u gerust eens op 
glad ijs.
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2  Alp Raguta, Graubünden 

IJspret boven de nevelgrens   
Vanaf Feldis boven Rhäzüns gaat een stoeltjeslift  
naar het bergstation Mutta. Van daaruit is het  
maar vijf minuten naar de Alp Raguta op 1952 m  
hoogte. Het landschapsplateau biedt niet alleen  
een schilderachtig uitzicht over het Domleschgdal, 
maar sinds 2002 ook over de hoogstgelegen natuurijs-
baan van Europa. Het speelveld meet 15 × 40 m  
en wordt elk jaar met de hand geprepareerd. Het trekt 
gasten van heinde en ver aan: hier doen ze aan  
curling, ijsstokschieten of “chnebla”, zoals ze ijshoc-
key hier noemen. En uiteraard is er braadworst mét 
uitzicht.  

Uitrusting: warme winter-
schoenen met antislipzool. 
IJsstokken, curlingstenen  
en -bezems kunnen worden 
gehuurd n 
Seizoen: medio december  
tot begin maart

©
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4  Melchsee-Frutt,  
  Luzern-Vierwoudstedenmeer 

Vissen zoals de Inuit 
Zelfgevangen vis smaakt nog altijd het 
best. Hengelaars die hun passie ook  
in de winter willen beoefenen, beleven 
onder de vakkundige begeleiding van 
ervaren ijsvissers een onvergetelijke dag 
in Melchsee-Frutt, op 2000 m hoogte. 
Omgeven door met sneeuw bedekte 
bergen, bij een heerlijk zonnetje of ook 
weleens onder de sneeuwvlokken, boor 
je je eigen ijsopening in de dichtgevro-
ren Melchsee of Tannensee. Aas aan  
de ijsvishengel en dan maar hopen op 
de vangst van je leven. En ondertussen 
genieten van de natuur, de sfeer en de 
absolute rust, ver weg van het leven van 
alledag.

Uitrusting: een ijsboor en een sneeuwschop 
worden ter beschikking gesteld, een schep is 
te huur en een beperkt aantal ijsvishengels 
kunnen worden gereserveerd 
Seizoen: alleen op bepaalde dagen van medio 
januari tot maart

3  Saas-Fee, Wallis 

In de diepten van de Feegletsjer  
De hoogstgelegen metro ter wereld gaat niet 
onder de grond, maar naar het bergstation  
Mittelallalin op 3500 m hoogte. Van hieruit 
kun je diep binnendringen in de mysterieuze, 
duizenden jaren oude Feegletsjer. De ijsgrot 
kreeg in de lente van 2016 een volledig nieuw 
concept en laat het oeroude ijs op een opper-
vlakte van meer dan 5000 m2 vertellen over de 
geschiedenis, mystiek en sagen. Daarbij hoort 
ook de enscenering van een lawine met lichtef-
fecten en een indrukwekkende drukgolf. Er-
naast bevindt zich het hoogste draaiende restau-
rant ter wereld, met een fascinerend uitzicht 
over het Saasdal.

Uitrusting: warme schoenen met een goede profielzool   
Seizoen: het hele jaar door



MY LITTLE PIECE OF  
SWITZERLAND TO GO.

Reserve & Collect!
zurichdutyfree.com
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5  Leysin, Meer van Genève Regio

IJsklimmen in de Alpes  
vaudoises 
Bevroren watervallen beklimmen is een 
belevenis die niemand koud laat. Uitge-
rust met stijgijzers, een pikhouweel en 
een touw kan de beginner zijn eerste 
stappen zetten op de “cascades de glace” 
in de Alpes vaudoises. Maar ook voor 
geoefende klimmers zijn er in het ge-
bied rond Leysin klimtochten vol afwis-
seling. Ervaren gidsen begeleiden de 
gasten veilig door de ijswatervallen en 
geven belangrijke tips om met volle 
teugen te genieten van de koude, maar 
magische ogenblikken.   

Uitrusting: een klimuitrusting kan worden 
gehuurd
Seizoen: tussen december en februari,  
afhankelijk van het weer 

6  Lenzerheide, Graubünden 

Een paradijs voor wie van ijs houdt 
Midden in het dorpscentrum van Lenzerheide 
liggen een aantal sfeervolle ijsbanen, geschikt 
voor groot en klein. Verliefd of een oogje  
op iemand? Ga dan naar de romantische ijsbaan 
“Heidi’s skateway to love”. Lichtjes langs de 
350 m lange schaatsbaan zorgen voor de juiste 
stemming. Daarnaast ligt “Famigros Eiswelt”. 
IJspandaberen, pinguïns en een draaimolen op 
de ijsbaan zorgen voor stralende kinderoog-
jes. Uiteraard is er ook een “chnebelveld” 
voor privéwedstrijdjes hockey en  
curling, en een aparte baan voor ijsstokschieten. 

Uitrusting: Er zijn schaatsen te huur; kinderhelmen 
zijn gratis verkrijgbaar
Seizoen: begin december tot medio maart
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Overigens: 
ook in Zwitserland zijn er  

ijsbergen. Hier drijven ze in 
gletsjermeren.

De laatste grote ijstijd, het 
Würmglaciaal, duurde zo’n 
10.000 jaar. Hadden de steden 
Zürich, Bern en Genève toen  
al bestaan, dan waren  
ze door een dikke  
laag ijs bedekt.

Laat het vriezen 
Bij nul graden verandert water in 
ijs. De watermoleculen worden 
kristallen en hechten zich vast 
rond een kern (zoals stofdeeltjes 
of bacteriën). Zonder deze kristal-
lisatiekiemen bevriest water pas 
bij –48 °C, of bij –70 °C als het 
gedestilleerd is.

Alle ijskristallen  
zijn hexagonaal  
of zeshoekig.

Zwitserse ijsdagen
dat wil zeggen 24 uur onder 
0 °C, per jaar:

Pas op!
Controleer altijd de aanwijzingen van de be-
voegde instanties voordat u een natuurlijke 
ijsvlakte betreedt. De belastbaarheid hangt 
immers vooral af van de toestand van het  
ijs (scheuren, luchtbellen e.d.). De volgende 
minimumdiktes gelden als voldoende:

Seegfrörni: een dichtgevroren meer
Tijdens de strenge winter van 1962/63 vroor het Bodenmeer  
voor het laatst dicht. Een groot meer vriest dicht bij gemiddeld 
320 “vriesgraden”. Het moet bijvoorbeeld gedurende 32 dagen 
aan één stuk –10 °C geweest zijn (of 64 dagen –5 °C).

De Aletschgletsjer, de grootste gletsjer  
van Europa, verliest op een warme zomerdag 

60.000 l water per seconde. Dat is een hoogte 
van 20 cm per dag. Omgekeerd ontstaat er  

uit 1 m verse sneeuw in ongeveer 10 jaar 1 cm 
blauw gletsjerijs. 

Een ijsblokje heeft een  
gemiddelde afmeting van 
3 × 3 × 2,5 cm en bevat  
ongeveer 20 ml water.

Lugano 
0,8

Jungfraujoch 

274,8

IJsberg  
in zicht!

90 % van  
een ijsberg bevindt 
zich onder water 

(opwaartse druk van het 
water tegen het gewicht van  

het ijs) en slechts zo’n 10 % steekt 
boven het wateroppervlak uit.

20 ML

0°C

10.000 jaar

60.000  l

6

8 cm 12 cm 20 cm

1962/63
10 % 
90 % 

IJSKOUD BEREKEND
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EEN SELECTIE  
VAN ANDERE  

IJSKOUDE WINTER-
PRETAVONTUREN 

VINDT U OP 
 
 

MySwitzerland.com/wintervakantie

7  Celerina, Graubünden 

Adrenalinekick met traditie
Al sinds het einde van de jaren 30 van de vo-
rige eeuw kunnen gasten op de Olympia Bob 
Run een “taxirit” maken van St. Moritz naar 
Celerina. Veilig ingebed tussen de piloot en  
de remmer, ervaren waaghalzen de sensatie en 
het gelukzalige gevoel van een bobsleerit op 
de 1722 m lange natuurlijke ijsbaan. Tegelij-
kertijd is het de grootste ijssculptuur ter  
wereld. In 75 seconden dondert de slechts 
lichtjes aangepaste viermans-racebob met bijna 
135 km per uur door rechte stukken, bochten 
en langs steile wanden naar de finish. Bij aan-
komst krijgt iedereen een souvenir van de 
bobsleebaan, een glas prosecco en een per-
soonlijk “bob-doopcertificaat”.

Uitrusting: Huur van de helm is bij de prijs inbegre-
pen, alleen de moed dien je zelf mee te brengen  
Seizoen: december tot maart 



Gepost: zwart ijs

marcusclaessen #Melchsee 
“Met zijn spiegelingen, structuren  
en luchtbellen zorgde het ijs voor  
spectaculaire fotomotieven.”

22. dec.  



Zwart ijs is een zeldzaam natuurfeno-
meen. Alleen wanneer de temperatuur  
in de winter constant onder nul blijft en 
er geen verse sneeuw valt, ontstaat er op 
de bergmeren een donkere, glanzende 
laag ijs. Zwart, magisch en fascinerend 
voor schaatsers, maar zeker ook voor 
fotografen. 



ramonhess #LagoBianco 
“Op die zonnige winterdag ging  
ik het ijs op van het zwartgevroren,  
spiegelgladde Lago Bianco.  
Een magisch moment.”

29. dec.



duede #LagoBianco 
“Toen de zon achter de bergen  
verdween, kleurden de wolken  
boven de gigantische ijsvlakte  
roze tot dieprood.”

17. dec.



fourty.2 #Seealpsee 
“Het prachtige weer en het zeldzame 
natuurfenomeen van het zwarte ijs 
maakten ons bezoek aan de Seealpsee 
nog spectaculairder. Een geslaagd  
begin van het nieuwe jaar.”

2. jan.





azurphoto.ch #Oeschinensee 
“Glijden over het zwarte, bijna  
maagdelijke ijs met rondom het  
monumentale bergdecor –  
een onvergetelijke belevenis!”

1. jan. 



maegli_martin_naturbild.ch #Lauenensee 
“Ook als de sneeuw pas laat valt, is er in 
Zwitserland veel te ontdekken. Samen  
met mij genoten ook deze schaatsers van 
het zwarte ijs.”

10. dec.
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Ski-uitstapje: Klewenalp

Met de boot naar de piste? Zoiets kan  
in Zwitserland. Reisblogster Travelita 
(op ski’s) en haar vriend Nic (met snow-
board en camera) bezochten het ski-
gebied Klewenalp voor MySwitzerland. 
Trossen los!
Tekst: Anita Brechbühl 
Foto’s: Nicolas Glauser

Piste 
Ahoi!

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER
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8.00 UUR 
Klaar voor vertrek!
Helm, skibril, stokken, handschoe-
nen... Waar zijn de handschoenen? 
Nog half slapend pak ik mijn rugzak 
in voor een dag skiën, en eens te 
meer neem ik me voor om in het 
vervolg de avond ervoor de belang-
rijkste dingen klaar te leggen. Maar 
het blijft niet lang hectisch. We om-
zeilen de ochtendspits van forenzen 
op het station van Luzern en begeven 
ons rechtstreeks naar de aanlegplaats. 
Wij gaan vandaag niet naar kantoor, 
maar naar de piste. Als onze collega’s 
op het werk dat eens wisten... Ik 
hoop dat ze toch ook even de tijd 
nemen om te genieten van deze 
betoverende ochtendsfeer.

9.30 UUR 
Over het meer naar de pistes
Na dit hectische begin van de dag 
doen we het wat rustiger aan. Op het 
zonnedek van het MS Winkelried 
zoeken we een plaatsje uit de wind, 
we bestellen koffie en genieten  
van het heerlijke uitzicht op de met 
sneeuw bedekte toppen rond het 
Vierwoudstedenmeer. Binnen een 
uur zullen we boven op de Klewen-
alp staan en ver beneden ons de  
miniatuurscheepjes op het meer zien. 
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11.00 UUR 
Naar de top en met  

een vaart naar beneden
Vanaf de aanlegplaats in Beckenried gaat 
de reis verder met gondel en stoeltjeslift. 

We willen eerst naar de Klewenstock 
met het mooiste uitzicht over het Vier-

woudstedenmeer. Terwijl Nic zijn board 
vastmaakt, heb ik genoeg tijd om van 

het uitzicht te genieten. Het lijkt alsof 
we aan het einde van de piste zo in het 

meer belanden. Daarna moet ik mijn 
best doen om Nic bij te houden – met 
maar één plank onder zijn voeten is hij 

sneller beneden dan ik met twee.

12.30 UUR 
Pauze op de piste,  

met panorama
Na een eerste verkenning van het skige-

bied – inclusief ererondje omdat ik 
de verkeerde afslag genomen had – is het 

tijd voor een pauze. De zon brandt  
intussen met volle kracht aan de hemel 

en de ligstoelen naast de Panorama- 
Schneebar zijn ideaal om te chillen. 

 

“NAAR DE PISTE  
OF NAAR KANTOOR?”  
OP ZO’N HEERLIJKE  

DAG IS DIE KEUZE SNEL  
GEMAAKT."
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14.00 UUR  
Skipret
Weer op krachten gekomen gaan 
we op weg naar het hoogste punt 
van het skigebied. Op de Chälen-
egg komen we in een heerlijk 
winterse sfeer terecht met fantas-
tische, geprepareerde pistes en 
plekken diepsneeuw vlak naast de 
pistes. Doen we de linker- of de 
rechterafdaling? Moeilijke keuze! 
Gelukkig hebben we genoeg tijd 
om alle varianten uit te proberen. 
Mijn favoriet is de combinatie 
Holderi-Büel. De pistes slingeren 
zich langs de voet van de Riseten-
stock en we passeren het knusse 
tipidorp Alphüttenbeizli.

Het motto van de Zwitserse Anita Brechbühl is  
“De wereld begint bij de voordeur” en sinds 2012 blogt ze in travelita.ch  

over haar weekendtrips, stedenreizen en verre reizen.

ANITA aLIAS  
TRAVELITA

mySwitzerland
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15.30 UUR 
Een tussenstop met schwung

Nic is helemaal in zijn element en weet niet van  
ophouden. Maar ik heb honger. We beslissen nog 
een laatste keer de afdaling van de Klewenstock te 

doen – het bovenste, steile stuk is perfect om grote 
carvingbochten te maken – en rusten daarna even uit 

in de Panorama-Schneebar. Die zit al lekker vol.  
We bemachtigen een plaatsje aan de bar en bestellen 

een plankje met iets lekkers. 

17.00 UUR  
Naar huis

Ongelooflijk hoe snel dit ski-uitstapje voorbijgevlo-
gen is. We nemen de laatste gondelbaan naar het dal  

en varen daarna weer de realiteit in. Nic en ik zijn 
het erover eens: wat een goed idee om het kantoor te 

verruilen voor de piste. Dat doen we binnenkort  
nog eens. Misschien gaan we dan naar Engelberg of 

Andermatt – zo ver is het niet!

VANUIT DE STAD 
NAAR DE PISTE

’s Morgens een espresso drinken in de 
voetgangerszone en een uurtje later genie-

ten van de zon op de skipiste – dat is 
mogelijk in veel Zwitserse steden. In zoveel 
minuten ben je van de stad in het skigebied:   
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Met het all-in-one ticket “Swiss Travel 
Pass” kunnen reizigers gedurende  

3, 4, 8 of 15 dagen heel Zwitserland  
verkennen per trein, bus of boot. Inclu-

sief korting op de skipas.

SwissTravelSystem.com/ticket 
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Sneeuwsport: een dagje kennismaken

SNEEUWSPORT OP MAAT 
Met de “First Ski Experience” kun je nu in vele skigebieden voor een all-inprijs de fascinatie van het skiën 
en snowboarden ontdekken. Niet alleen het materiaal, de skipas en de skileraar zijn inbegrepen, maar ook het 
geluksgevoel na de eerste geslaagde afdaling.

EENVOU-
DIG NAAR 
DE PISTE: 

BOEKEN
Van A van Arosa tot Z  
van Zermatt: kies online 
een skigebied en boek  
uw kennismakingsdag 
rechtstreeks per telefoon 
of per e-mail. 

KENNISMAKEN   
Voor of nadat u het beno-
digde materiaal hebt ge-
huurd, maakt u kennis met 
uw persoonlijke skileraar. 
en gaat samen naar de 
oefenlift.

mySwitzerland UPGRADE YOUR WINTER42
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GENIETEN
Verheug u op een dag met een 
geduldige, meertalige coach  
en leer de beginselen van het skiën 
of snowboarden in een omgeving  
die perfect is afgestemd op be-
ginners. Veel plezier!

Boek uw “First Ski Experi-

ence” nu rechtstreeks op 

MySwitzerland.com/ 

skiexperience

SKILERAREN 
TESTEN

Beloofd: Of u nu absolute beginner 
bent of voorzichtig de draad weer 
oppakt: onder begeleiding van de 
leraren van de Zwitserse skischo-
len skiet iedereen na amper drie 
dagen met plezier op een eenvou-
dige blauwe piste. En mochten wij 
van de Zwitsere skischolen deze 
belofte niet kunnen waarmaken, 
dan is de herhalingscursus gratis.

Stel de Zwitserse skileraren op  
de proef. Op zaterdag 16 decem-
ber 2017 kunt u in vele skischolen 
in Zwitserland de leraressen en 
leraren gratis en zonder verplichting 
testen, en uzelf tijdens een paar 
afdalingen overtuigen van hun 
kwaliteiten. Op welke skipistes 
deze testdag georganiseerd 
wordt, is vanaf begin december  
te vinden op:

swiss-ski-school.ch

BLAUWE PISTE 
NA 3 DAGEN 
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Usbekia

Lifestyle: White Turf
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Valeria
Valeria Holinger won bij de White Turf in 
St. Moritz twee skikjøring-races. Voor deze 
26-jarige plaatselijke beroemdheid ging  
hiermee een droom in vervulling: als eerst 
geplaatste in de rangschikking is ze een jaar 
lang “koningin van het Engadin”. Het is  
de eerste keer dat deze eer te beurt valt  
aan een vrouw. 
Tekst: Lucas Roos 
Foto’s: Gian Giovanoli
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Tot voor kort waren  
de skikjøring-races in 
St. Moritz een echte man-
nenzaak. Met Valeria 
Holinger waagde zich in 
2009 eindelijk weer een 
vrouw op het dichtge-
vroren meer. De inwoon-
ster van St. Moritz beoe-
fent deze sport al sinds 
haar zevende. Haar vader 
deed ook aan skikjøring en 
Valeria deed al mee aan  
16 alpine-skiwedstrijden. 
Sinds haar intrede in het 
skikjøring heeft ze deelge-
nomen aan 19 wedstrij-
den en ze noemt het een 
“positieve verslaving”. Tot 
haar vreugde is haar pas-
sie aanstekelijk: in 2017 
verschenen er drie vrou-
wen aan de start. Zoveel 
waren het er nog nooit.

We starten als een  
team – maar er kan  
er maar één winnen.
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Op de ochtend 
van een wedstrijd 
loop ik het hele 
parcours een keer 
af – voor mij is 
dat een belang
rijk ritueel.
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“Usbekia, mijn vijfjarige Engelse volbloedmerrie,  
doet niets liever dan draven – en winnen. Als ze met  
bijna 60 km per uur over het parcours jaagt, is ze niet 
meer te stoppen. Het gevoel dat je krijgt als je achter 
haar aan over de sneeuw vliegt, is onbeschrijflijk. Ik 
ben niet bang op het 2700 m lange parcours, maar 
de adrenaline jaagt wel door mijn lijf.”
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Lifestyle: White Turf



Twee starts, twee  
zeges – Usbekia  
is ongelooflijk.
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Waar kun je dat  
beter vieren dan  
hier?

Naast het skikjøring zijn  
er op de drie racezonda-
gen van februari ook wed-
strijden vlakrennen en 
harddraverij. Het hoogte-
punt van de White Turf 
vindt plaats op de derde 
zondag: de grote prijs van 
St. Moritz. Paardensport 
van de bovenste plank, 
verfijnde catering, mu-
ziek en shows en het 
Engadiner bergdecor 
creëren een unieke 
sfeer. Het skikjøring tij-
dens de White Turf is ove-
rigens uniek in de wereld. 
Op andere plaatsen doen 
ze ook wel aan skijøring – 
maar dan zonder k. Het 
verschil: hier worden de 
paarden bereden, waar-
door de skiërs zelf geen 
teugels nodig hebben.

White Turf 2018:  
4 / 11 / 18 februari 2018
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Zermatt 
10–14 april 2018

Zermatt 
unplugged

Vijf dagen superieur muziek-
genot in een adembene-
mend natuurdecor. Zermatt 
Unplugged vond voor de 
eerste keer plaats in 2007 
als singer- en songwriterfes-
tival, en tegenwoordig is het 
de ontmoetingsplaats voor 
wie van echte sound houdt. 
De warme lentezon, uitste-
kende skicondities en arties-
ten die je van dichtbij mee-
maakt, bepalen de unieke 
sfeer van dit festival.

1

Château-d’Oex  
27 januari – 4 februari 2018

Festival de 
ballons

Voor de 40ste keer staat het 
dorp Château-d’Oex een 
week lang in het teken van de 
heteluchtballon. Je kunt als 
passagier mee op een vlucht 
en de stille magie van een 
ballonvaart ervaren.

 

2

Zürich 
26– 28 januari 2018

Wereldtop 
in Zürich

Het prominente deelnemers- 
veld, de fraaie shows en de 
unieke ambiance maken van 
het voorlopig laatste Merce-
des-Benz CSI een topevene-
ment in de paardensport.

4

Basel 
22 – 27 maart 2018

Basel- 
world

Hier worden elk jaar de trends 
bepaald van de internationale 
horloge- en juwelenindustrie. 
Als enige beurs brengt Basel-
world alle belangrijke spelers 
van de branche op één plek 
samen. 

Zin in andere  
evenementen:  
MySwitzerland.com/
events

5  
tips 

voor
leuke uitjes

3

Genève  
8 –18 maart 2018

Autosalon
Eenmaal per jaar is Genève het 
eldorado voor autoliefhebbers. 
In 2018 is het de 88ste keer 
dat de internationale autobran-
che hier bij elkaar komt. Meer 
dan 180 bedrijven presenteren 
er in 7 hallen een 900-tal mo-
dellen. Er zijn ook exclusieve 
modellen evenals wereld- en 
Europese primeurs.
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Ski-out 
Spa-in 

Après-Ski: Spa & vitality

Wie een koele duik neemt  
in de ijsbron van het Ermitage 
Wellness- & Spa-Hotel in 
Gstaad-Schönried, is maar  
een sneeuwbalworp verwijderd  
van het ijs in de natuur buiten.
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In een recordtijd van 90 °C in de 
sauna naar 5 °C in het dompelbek-
ken: dat is het enige record dat  
je kunt vestigen in het seminar- en 
wellnesshotel Stoos. Voor de rest  
is het pure ontspanning.

Na een lange dag in de 
sneeuw is er niets zo verkwik-
kend als warm water of stoom 
om je lichaam en ziel tot rust 
te brengen. Openluchtbad of 
privéwellness met panorama: 
MySwitzerland stelt je een paar 
van de mooiste wellness- 
oases in de Zwitserse bergen 
voor. Die liggen vaak maar  
een paar passen verwijderd 
van het eind van de piste.

Van ski-outfit naar badjas: 
langer dan een paar  
seconden duurt dat niet  
in de Bains de la Gruyère 
in Charmey. En dan heerlijk 
wegglijden in het grote 
buitenzwembad. Het water 
van de bron met zijn natuur-
lijke minerale zouten is  
34 °C warm en geeft pure 
ontspanning.

55
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5
Machtige kwartsietblokken van 
architect Peter Zumthor vormen de 
scheiding tussen de rustgevende 
thermen van hotel 7132 en het win-
terse landschap van Vals.

Langlaufers zijn vanuit het berg-
station Gemmipass maar één  
gondelbaanritje verwijderd van de 
tien warmwaterbronnen van de 
Leukerbad-thermen.
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In Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa  
duurt de omschakeling van de 
adrenalinekick op de piste naar 
totale ontspanning in het buiten-
bad maar heel even.

 
NOG MEER  

SPA- EN WELLNESS-
AAN-BIEDINGEN  

VLAK BIJ DE PISTES 
OP

 
 

MySwitzerland.com/wellness

Om van de Pizolbahn naar de  
privéwellness van het Grand Resort 
Bad Ragaz te komen, heb je maar  
enkele minuten nodig. Zo blijft er  
genoeg tijd over om te genieten van 
het uitgebreide wellnessaanbod.



Niculin, 9

Florin, 6
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The
Jibber 

Brothers
Omdat papa olympisch kampioen 
half pipe was, is het niet zo gek dat 
ook de zoontjes op het board klim-
men. Niculin Simmen vertelt hier over 
zijn dag met broertje Florin en papa  
Gian in het White Elements Snow - 
park Grindelwald. 
Tekst: Christian Sidow 
Foto’s: David Birri 

Gezinnen: Snowpark



Ollie

Gian, 4O

OLLIE
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Mijn broertje Florin en ik zijn 
in de vakantie altijd heel vroeg 
wakker. We kunnen niet gauw 
genoeg op ons board staan.  
Na het ontbijt begint om 9 uur 
de snowboardles. Sam is echt 
een coole leraar, hij kent onge-
looflijk veel tricks. En wij kun-
nen het steeds beter. Al vanaf de 
eerste dag gleed Florin in het 
snowpark over de box. Met Sam 
oefenen we een heleboel din-
gen: we dansen “walsjes” op de 
piste, springen over schansen en 
boarden zelfs al in de halfpipe. 
Weet je wat ik ook cool vind? ’s 
Middags krijgen we frietjes en 
cola. (Maar sst, papa mag dat 
niet weten!)

Na de middag gaan we met 
papa altijd boarden in het snow-
park. Ik heb een super afdaling 
gemaakt. Ik heb een one eighty 
gedaan over de schans en ben 
daarna backside verder gegaan. 
Toen ben ik opnieuw gedraaid 
en ben met de voorkant van 
mijn board over de box gegle-
den – dat is een “nose slide”. Bij 
de volgende schans heb ik dan 
een “method” gedaan – dat is 
mijn lievelingstrick. Terwijl je 
springt, raak je met je voorste 
hand de achterkant van je board 
tussen de bindingen aan. >>

De basis voor elke trick
Het is belangrijk dat je  
eerst met je voorste voet 
omhoogspringt en dan met 
de achterste. Niet met beide 
benen tegelijk. Anders is  
het geen ollie, maar lijkt het 
op een kikkersprong.

voor piste, kicker en pipe, uitgelegd door Gian Simmen, 
olympisch kampioen halfpipe in 1998. Bekijk alle tricks 
ook op MySwitzerland.com/ski-snowboarden

TOP TRicks



Spray

FS 180

Spray

FRONT- 

SIDE 180
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De sneeuw mooi doen 
opstuiven 
Rechtdoor en snel boarden. 
Dan je board rechtop kante-
len en daarbij een zo groot 
mogelijke wolk sneeuw 
maken. Het board weer in  
de glijrichting draaien en 
verdergaan.

180° om je eigen as  
Na de afsprong draai je je 
hoofd, schouders en armen, 
en met je achterste been  
het board. Fixeer daarbij het 
punt waar je wilt landen.  
Na een one eighty backside 
verder glijden.

Papa vliegt nog  altijd het hoogst



FS AIR

BS AIR

BACK - SIDE 
AIR

Front - 

side Air
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Op het einde heb ik nog een 
paar ollies gedaan en toen zijn 
we naar de Bergelegg-hut ge-
gaan. Daar hebben ze de beste 
notencroissants ter wereld. 

Na het tussendoortje oefenen 
we alleen nog maar in de half-
pipe. We maken wat sprongen 
in de transition, dat wil zeggen 
in de wand. Op die manier kun 
je de tricks het best leren. Later 
zou ik ook graag meedoen aan 
wedstrijden en even hoog over 
de rand kunnen springen als 
papa. Florin zegt altijd dat hij 
absoluut een “handplant” wil 
leren – een handstand op de 
kant. De dag vliegt voorbij en 
we moeten weer naar beneden, 
naar het dal. Ik heb een reu-
zenhonger! Papa maakt “pizo-
kel” klaar.

Hier hebben ze de  

beste notencroissants 

ter wereld

Het ijkpunt voor stijl
Je glijdt over de back  - 
side-kant en springt met  
je buik naar de wand ge-
keerd. Daarbij is het board 
het hoogste punt, niet  
je lichaam. Met je voorste 
hand hou je de backsi-
de-kant vast.

Nu gaan we naar de pipe
Glij langs de frontside-kant 
tegen de wand op. Op het 
hoogste punt, juist voordat  
je snelheid verliest, spring  
je af. Oriënteer je waar je  
wilt landen en draai jezelf 
180° om.
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Davos, Graubünden

That’s  
Jatz!

Het JatzPark op de Jakobshorn 
is uitgebreid en biedt freestylers 
een  veelzijdig en perfect ge-
prepareerd snowpark. Parallel 
met de lift zijn vier lines aange-
legd voor korte, intensieve runs: 
drie gecombineerde lines met 
rails en kickers: een line voor 
beginners en halfgevorderden, 
een mediumrail-line en een 
pro-kicker-line.

5  
TIPS 

VOOR
freestyle-gezinnen

5

SWISS SNOW 
ACADEMY

En wat als je vader geen half-
pipe champ is? Geen probleem. 
In de Swiss Snow Academy kun 
je van ervaren riders leren hoe  
je de beste turns, tricks en airs 
maakt op en naast de piste. Ze 
kijken naar je niveau en helpen 
je beter te worden, en uiteraard 
wordt er vooral plezier gemaakt. 
Als bekroning krijg je je per-
soonlijke Swiss Snow Academy 
Card. Laad je skipas op de 
kaart en profiteer ook nog eens 
van speciale aanbiedingen.

swiss-ski-school.ch

3

Nendaz, Wallis

Woodpark
In het skigebied “4 Vallées” zijn 
er niet alleen zes vakantiedor-
pen, maar ook liefst drie snow-
parks en zelfs een klein snow-
skatepark. In het Woodpark in 
Nendaz hebben ze boomstron-
ken, takken, tafels en banken 
gebruikt om er obstakels mee 
te maken. Ze hebben het  
park echt op maat gemaakt 
van de riders.

 

1

Leysin, Meer van Genève Regio

S, M OF L?
In Leysin heb je de keuze: Het 
“small park” heeft kleine kickers 
en gemakkelijke rails voor be-
ginners, kinderen en gezinnen. 
In het “medium park” zijn er 
boxen en kickers tot 10 m flat. 
En in het “large park” is alles 
wat groter, zodat het ook voor 
de pro’s nooit saai wordt. 

 

2

Crans-Montana, Wallis

PURE 
ADRENALINE

“Adrenalin Snowpark”: op een 
oppervlakte van 100.000 m2 zijn 
er een halfpipe, drie runs met 
boxen, rails en kickers – ont-
worpen in samenwerking met 
Pat Burgener, de eerste snow-
boarder die een switch back-
side triple cork 1440 maakte.

Andere bestemmingen voor 
gezinnen en freestylers  
MySwitzerland.com/
gezinnen
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SCHOOL IN 
DE SNEEUW
Skikampen zijn leuk – maar vragen 
ook veel werk. Om het leraren mak-
kelijker te maken bij het organiseren 
van zo’n kamp, biedt het platform 
GoSnow.ch kant-en-klaarpakketten 
voor sneeuwsportkampen en -da-
gen voor aantrekkelijke prijzen. 
Transport, onderkomen, huurmateri-
aal, skipassen of een middagje met 
de slee? Er is aan alles gedacht. De 
foto’s uit Villars-sur-Ollon spreken 
voor zich. Voor de volgende sneeuw- 
vakantie met de klas is dus maar 
één muisklik nodig:

 
gosnow.ch
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Happy
birthday!
In 2018 viert de Engadin Skimarathon  
zijn vijftigste verjaardag. De “Engadiner”  
van Maloja naar S-chanf is verslavend.  
Wie hem ooit gedaan heeft, komt elk jaar 
weer. MySwitzerland schetst een portret  
van vijf van de 13.463 langlaufers en laat  
ze vertellen waarom ze zo gefascineerd  
zijn door de marathon. 
Tekst: Lucas Roos 
Portretten: Filip Zuan 

Sneeuwsport: Engadin Skimarathon

50
jaar
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Valerie Glanzmann, 
Wilen (OW)

 
“Mijn allereerste 
Engadiner was  
een fantastische 
belevenis. Ik heb  
zo genoten van het 
parcours. De hele 
tocht beviel me, van 
start tot finish.”

1
keer



Andreas Wüthrich, 
Schlatt (ZH)

 
“Mijn jubileumwed-
strijd was prachtig, 
de omstandigheden 
konden niet beter 
zijn. Ik had goed ge-
waxte, snelle ski’s 
en ik ging al over de 
finish na twee uur  
en een minuut. Nau-
welijks een jaar na 
mijn heupoperatie 
was dat voor mij een 
echte opsteker.”

30
keer
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Erika Monahan, 
Anchorage  

(USA) 
 
“Ik heb geweldig ge-
noten van die race: 
mooi weer, goede 
loipes en al die men-
sen die je stonden 
aan te moedigen. 
Ongelooflijk hoe ze 
het klaarspelen om 
zoveel mensen aan 
de start te krijgen.”

2
keer



A

C

B

A

C

D

D

Maloja km  0 
Start op de Silsersee  
in een overweldigend 

mooi landschap.

Champfèr km 12 
Er is vaak ook geduld  

nodig bij de klim naar de 
schans.

Pontresina km  20 
De afdaling van het  

Stazerbos is vooral geliefd  
bij de toeschouwers.

Bever km  30
Hier moet een 

tandje worden bij-
gezet, maar er 

wordt goed gezorgd 
voor de langlaufers. 

S-chanf km  42  
Ledereen die de finish 
haalt, heeft gewonnen.



B
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Mevrouw Stahel, sinds uw 
eerste Engadiner in 1969 hebt 
u elk jaar de finish bereikt. 
Hoe is u dat altijd weer gelukt?
Het was zeker niet altijd gemak-
kelijk. Ik herinner me 2006, toen 
het min 20 graden was en ieder-
een tot het uiterste moest gaan. 
Maar als je eenmaal onderweg 
bent, raak je in een flow. En als 
de eindstreep bereikt is, vergeet 
je alle inspanningen en voel je  
je ongelooflijk goed.

Wat betekent de Engadiner 
voor u?
Ik maak mij elk jaar zorgen of 
mijn gezondheid een nieuwe start 
nog toelaat. Ik word er niet jonger 
op – maar de skimarathon is 
gewoon een deel van mijn leven. 

Herinnert u zich uw allereerste 
deelname nog?
Oh, ja! Er werd gediscussieerd  
of vrouwen mochten deelnemen. 
Gelukkig waren de organisatoren 
ervoor. Dat ik een derde plaats 
behaalde, was niet eens zo be-
langrijk. Wat een belevenis!

 
Françoise Stahel (80) is de enige vrouw 
die tot nu toe aan elke Engadin Skimarathon 
heeft deelgenomen. Intussen doen ook haar 
dochter en kleindochter mee. 

Lees het hele verhaal op 
MySwitzerland.com/langlaufen

Recordhoudster
Françoise Stahel 

over de Engadiner

49
keer



Christoph Gafner, 
Oberwil im 
Simmental

 
“De Engadiner is  
elk jaar het hoogte-
punt van het seizoen 
voor mij en m’n club-
vrienden. In 2004 
heb ik me gemeten 
met de toenmalige 
wedstrijdskiër Peter 
Müller. Hij eindigde 
op plaats 803 en ik 
op plaats 802. Het 
was voor ons allebei 
geweldig.”

22
keer
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1

Engelberg,  
Luzern-Vierwoudstedenmeer

BERG EN DAL
Of je nu een lang parcours 
aflegt in het dal of een paar 
kortere rond de Trübsee, de 
35 km loipes zijn zowel voor 
genieters als ambitieuze 
langlaufers een feest. 

 

2

Montfaucon – La Ferrière, 
Jura & Drie Meren

LOIPE VOOR 
GENIETERS

Het parcours in de Franches 
Montagnes is een droom. 
Het landschap is adembene-
mend, de loipe aangenaam. 
De afstand tot La Ferrière  
is 26 km, maar je kunt  
onderweg ook de trein  
terug nemen.

3

Vallée de Joux,  
Meer van Genève Regio

KILOMETERS 
LANGLAUF-

PLEZIER
Langs de meeroever of door 
het bos, skating of klassiek? 
Langlaufers van elk niveau 
ontdekken hun lievelings-
parcours op de meer dan 
220 km piste van de Vallée 
de Joux. Vooral omdat de  
loipes altijd perfect geprepa-
reerd zijn.

4

Kandersteg, Berner Oberland

PANORAMA-
PARCOURS

In het unieke berglandschap 
van Kandersteg heeft elke 
loipe zijn eigen profiel en je 
kunt ze allemaal als lus afleg-
gen. Tip: doe de 14 km lange 
panoramaloipe. Het uitzicht 
krijg je er gratis bij.

5

Goms, Wallis 

HEEN EN 
WEER

De prachtige loipe van het 
Goms verbindt twaalf schil-
derachtige dorpjes tussen 
Oberwald en Niederwald.  
En in bijna elk dorp is er een 
halte van de Matterhorn 
Gotthard Bahn. Je kunt aan 
de 26 km lange loipe in 
Oberwald beginnen en dan 
vanuit Niederwald gezellig 
met de trein terugrijden. Of 
andersom. Het maakt niet 
uit: het Goms is een paradijs 
voor langlaufers.

Meer goede tips voor 
langlaufers:   
MySwitzerland.com/
langlaufen

5 
TIPS 

VOOR
langlaufers
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Natuurbelevenis: sneeuwschoentochten

Op naar 
de sneeuw

Waar de weg eindigt, begint het 
plezier. Wie op sneeuwschoenen 
wandelt, maakt meer mee. Meer 
natuur, meer rust en meer geluks-
momenten. Als er één ding telt,  
is het dit: de weg is het doel.
Tekst: Florian Frey 
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EEN BERG 
WANDELINGEN
Sinds deze winter biedt  
SwitzerlandMobility in  
Zwitserland ook meer dan 
150 sneeuwschoentochten 
aan. Surf naar het platform 
van de specialisten van het 
langzame verkeer: met een 
paar muisklikken vind je  
er kaarten, beschrijvingen  
en nuttige informatie voor  
planning en veiligheid. 

switzerlandmobility.ch
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Pont de la Cascade

Vuipey d’en Haut  

Vuipey d’en Bas
1  

Les Paccots–Le Vuipey 

PARCOURS DES 
CAQUELONS  
 

Afstand: 6,5 km

Stijging/daling: 430 m/430 m

Hoogte min./max.: 1135 m/1470 m

Wandeltijd: 2 u 15 min.

Startpunt: Les Paccots,  

Parking du Pont de la Cascade

Sneeuwkristallen glinsteren in de  
zonneschijn en er is geen wolkje aan 
de hemel – welkom in winterwonder-
land. De lucht is zuiver en puur. 
Rondom is alles gehuld in een jas van 
stilte. Niets kan deze overweldigende 
stemming overtreffen. Of toch wel? 
Op een sneeuwschoentocht naar de 
hooggelegen alp Vuipey wacht al een 
culinair hoogstandje: de geur van 
gesmolten kaas lokt bezoekers naar de 
hut. De bergboer maakt er zijn speci-
aliteit klaar met ingrediënten uit eigen 
productie. De melk voor de kaasfon-
due die in de caquelon op tafel komt, 
is van koeien die hier ’s zomers op  
de alpenweiden grazen. Na de licha-
melijke inspanning smaakt de fondue 
zelfs nog beter dan anders. Met een 
glas witte streekwijn en de verhalen 
van de gastheer wordt de dag afgeslo-
ten. Hier wil je nooit meer weg.
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Jaun

Muserbergli  

Soldatenhaus  

Afstand: 8,90 km

Stijging/daling: 346 m/894 m

Hoogte min./max.: 1003 m/1750 m

Wandeltijd: 3 u

Startpunt: Jaun-Kappelboden

2  
Jaun–Chalet du Soldat  

OVER DE DUIVEL EN 
ZIJN GROOTMOEDER 

Aanwijzingen zijn er hier meer dan genoeg: eigenlijk 
duldt de natuur hier geen mensen. Onze route voert 
langs de Gastlosen – de weinig gastvrije naam van een 
bergketen met dreigende kalkspitsen die naar de hemel 
reiken. De legende vertelt dat de duivel hier in hoogst-
eigen persoon woedend zijn grootmoeder tegen de 
rots slingerde. Hij maakte een gat van zo’n 5 m breed 
en 20 m hoog. En dit zorgt voor een uniek natuur-
schouwspel: in de winter schijnt de zon op sommige 
dagen door de rotsspleet heen. Het sneeuwschoen-
pad voert precies langs de plekken waar het fenomeen 
te bewonderen is. Het laatste stuk van de route gaat 
dan vanzelf. Klim tot aan het Soldatenhaus met zijn 
uitnodigende zonneterras en de joviale uitbaters. 
Hoezo weinig gastvrij?
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Schwarzsee

Schwyberg

 3  
Schwarzsee–Schwyberg 

DE STILLE BERG 
 

Afstand: 9,57 km

Stijging/daling: 633 m/633 m

Hoogte min./max.: 1046 m/1626 m

Wandeltijd: 3 u 30 min.

Startpunt: Schwarzsee, Gypsera

Op de Schwyberg verovert de natuur opnieuw  
haar terrein. Waar ooit chalets hebben gestaan, groeit  
nu weer bos. De skiliften op de berg zijn verleden 
tijd, de masten zijn weg. Overal heerst stilte. Ideale 
omstandigheden voor de zeldzame kor- en auerhoen-
deren die hier in de lente hun kroost uitbroeden.  
En voor al wie op sneeuwschoenen wil wegvluchten 
van de beschaving. De natuur doet hier onthaasting 
cadeau aan de bezoeker, en het hectische leven van 
alledag is ver weg. Bij het panorama vanaf de top 
blijft de blik hangen op de Schwarzsee. Een kalme, 
bevroren oppervlakte. Het lijkt wel alsof hij  
fluistert naar ons: sst.
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Le Brand (La Roche)

La Berra

Buvette  
La Berra   

Afstand: 5,45 km

Stijging/daling: 740 m/137 m

Hoogte min./max.: 1008 m/1708 m

Wandeltijd: 2 u 30 min.

Startpunt: Le Brand (La Roche)

  4  
Le Brand–La Berra  

HALF ZWITSERLAND 
IN EEN OOGOPSLAG 

Van waaruit is meer dan de helft van Zwitser-
land te zien door maar één keer met je hoofd  
te draaien? Op een drieduizender misschien? 
Of zelfs een vierduizender? Vergeet het! Een 
andere berg verspert altijd wel het zicht. Maar 
in de Préalpes fribourgeoises kan dat perfect. 
Bijvoorbeeld op La Berra. Eerst is de wereld 
volledig in het wit ondergedompeld. Het bos in 
zijn winterse kleed verblindt je. De sparren 
staan er als een erehaag – majestueus en gehuld 
in witte jassen van sneeuw, verstijfd door de 
noorderwind. Een opgejaagde haas huppelt weg 
tot achter de volgende bergkruin. Een roedel 
berggeiten gaat ervandoor en de sneeuw-
schoenwandelaar ziet alleen nog hun witte ach-
terste. Het pad loopt door een wildreservaat en 
dat zorgt voor dierlijke verrassingen. Hogerop 
wordt het woud dunner. Je kunt eindeloos ver 
kijken. Waar kun je meer dan de helft van 
Zwitserland in één keer zien? Wie deze top 
bereikt heeft, weet het.



swiss.com Made of Switzerland.

Naar Zwitserland 
 vliegt u niet.

U neemt ’s werelds 
 langste skilift.
Met de meest populaire  
luchtvaartmaatschappij onder  
skiërs reizen uw ski- of  
snowboarduitrusting gratis  
mee naar Zwitserland.
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Vounetse  
Charmey

Afstand: 3,19 km

Stijging/daling: 629 m/23 m

Hoogte min./max.: 1005 m/1612 m

Wandeltijd: 1 u 50 min.

Startpunt: Charmey-Montminard

 5  
Charmey–Vounetse-top 

OP HET GEMAK  
BERGOP EN BERGAF 
Ze zeggen dat iedereen met sneeuwschoenen 
kan wandelen. En toch: de eerste keer kun je 
beter niet meteen je tanden zetten in een veel-
eisende, alpine route. Maar wandel bijvoor-
beeld naar Charmey. Deze route is naar keuze 
stijgend of dalend af te leggen. Is het motto 
“Ik wil het toch wel een beetje voelen”, start 
dan bij het tussenstation en klim in twee uur 
naar de Vounetse-top. Geen zin in een hartslag 
van 200 en stijve spieren achteraf? Ga dan met 
de gondel naar boven. Van de top zak je dan 
half glijdend, half lopend af naar het midden-
station. Hoe de Vounetse ook beklommen is: 
de thermale baden van Charmey zijn een wel-
dadige afsluiter van de sneeuwschoenwande-
ling en maken stijve spieren weer soepel.
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Gids: Winter Hideaways

Buiten, in het licht van de volle maan, 
fonkelen ijskristallen zo hard als de 
sterren. En binnen staan een heerlijk 
avondeten en een zacht bed te wach-
ten. In de mooiste hideaways van 
Zwitserland is er niet veel meer nodig 
om te ontspannen na een lange  
winterdag. Laat u inspireren.

Zet de knop 
eens om!
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Gids al weg?  
MySwitzerland.com/hideaways

mySwitzerland

Winter  
hideaways

�
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Prix Bienvenu: gastvrije hotels

Prix Bienvenu 
Aandacht, 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 rang-

schikking gebeurt  
op basis van de com-

mentaren van hotel-
gasten op meer dan 

250 beoordelings- en 
boekingsplatforms.  

Dit zijn de winnaars in 
de vijf categorieën  
van het jaar 2017.

1  
Luxehotel

Suvretta House, St. Moritz
Hotel Suvretta House draagt persoonlijke gastvrijheid hoog in z’n  
vaandel  Ä. Het is al sinds 1912 in het bezit van de familie die het op-
gericht heeft. Het exclusieve hotel heeft een skischool en als enige hotel 
ter wereld biedt het onderdak aan een curling guest club, die lid is van de 
World Curling Association onder bescherming van de Engelse koningin.

suvrettahouse.ch

Het eerste hotel van de stad en  
al voor de tweede keer bekroond 
met de Prix Bienvenu, is het Four 
Seasons Hotel Des Bergues Ä, 
in het hart van Genève. Het schit-
terende gebouw met 68 kamers  
en 35 suites ligt pal aan de oever 
van het Meer van Genève en heeft 
een indrukwekkende nostalgische 
sfeer. Het personeel is bekwaam en 
verwent de gasten met oprechte 
hartelijkheid.

fourseasons.com/geneva

2  
Luxe-stadshotel  

Des Bergues, GENèVE
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4  
Vakantiehotel, klein en fijn

Hotel Gädi, 
grächen

Ontspanning in een huiselijke  
sfeer vind je in het hartelijke hotel 
Gädi Ã. Dit hotel ligt aan de 
skipiste vlak naast het dalstation 
van de sprookjesgondelbaan en 
biedt een warm welkom aan wan-
delaars, skiërs en levensgenieters. 
’s Avonds is het goed vertoeven in 
het restaurant van het hotel, in  
de nieuw ontworpen wellnesszone  
en bij de open haard.

hotel-gaedi.ch

Het Chasa Montana Hotel & 
Spa À ligt aan de hoogst  
gelegen belastingvrije winkel-
straat van Europa, omgeven 
door de drieduizenders van de 
Samnaungroep. Wie zich wil 
ontspannen na het shoppen of 
skiën, vindt in dit wellnesshotel 
in chaletstijl een Romeins over-
dekt zwembad en een sterren-
keuken in fijnproeversrestaurant 
La Miranda. 

hotelchasamontana.ch

5  
Vakantiehotel, groot

Chasa Montana, Samnaun

Meer informatie over de 
winnaars van de Prix 
Bienvenu en de 100 vrien-
delijkste hotels van  
Zwitserland vindt u op  
MySwitzerland.com/
prixbienvenu

3  
Stadshotel

Hotel Uzwil
Een businesshotel met de charme van een hideaway. In het 
traditierijke hotel Uzwil Õ zijn werk, genot en ontspanning 
in harmonie. 43 uiterst smaakvol ingerichte kamers en all-in-
clusiveappartementen nodigen je uit om je gedurende een paar 
dagen of zelfs weken helemaal thuis te voelen. Het hotel is  
ook het ideale uitgangspunt voor een ontdekkingstocht door 
de aantrekkelijke streek van regio St. Gallen-Bodenmeer.

hotel-uzwil.ch
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De inwoners zijn zoals hun 
land, zeggen ze. En even veel-
zijdig als de Zwitserse natuur 
is, zijn de mensen hier ver-
schillend. MySwitzerland stelt 
enkele van deze bijzondere 
persoonlijkhe den voor. Veel 
plezier.

Mensen: ontmoetingen in de sneeuw

Topontmoetin-
gen met bijzon-

dere mensen
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2  
Arolla, Wallis 

DE HOOGTE IN 
De sensatie van een afdaling 
door de diepsneeuw is een van 
de meest intense ervaringen in 
de Zwitserse winterwereld. Zeker 
als je er op eigen spierkracht 
gekomen bent. Berggids Dédé 
Anzévui begeleidt al meer dan 
40 jaar gasten naar de legenda-
rische toppen van het Wallis, in 
de buurt van zijn geboortedorp 
Arolla. Zelf is hij een levende 
legende op het gebied van toer-
skiën. Sinds 1969 staan heel 
wat eerste beklimmingen op zijn 
naam. Wie op stap gaat met 
deze 62-jarige weet dat hij spec-
taculaire panorama’s en sensati-
onele afdalingen mag verwach-
ten, maar ook insidertips van 
een professional die de omge-
ving kent als zijn broekzak. 

1  
Andermatt, Luzern-Vierwoudstedenmeer 

RIJDENDE BARKEEPER
Van sneeuw moest Victor Costa vroeger 

niets hebben. Hij groeide op in het noorden 
van Portugal en kreeg de reiskoorts te pak-
ken. Zoals Vasco da Gama trok hij op ont-

dekkingsreis naar verre oorden, zij het dan in 
de andere richting. Hij woont nu al 23 jaar  

in Andermatt. Van hieruit rijdt hij elke dag met 
zijn après-skiwagen tweemaal naar Disentis 
op en neer. Veel skiërs kijken na een dag op 
de piste uit naar een verfrissend drankje of 

een traditioneel Zwitsers “zvieriplättli” – uiter-
aard met de charmante bediening van Victor. 
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3  
Arosa/Lenzerheide, Graubünden 

2 MANNEN, 2 HUTTEN
Van zo’n weg naar het werk kunnen  

stedelingen alleen maar dromen: met de 
ski’s onder de voeten en een volle  

melkkan in de handen skiet Gian Malär 
(boven) elke dag soepeltjes naar “zijn” 

idyllisch gelegen bergweide Alp Fops. In 
de Sit-hut onderaan het snowpark Arosa 

gaat het er moderner aan toe. De bur-
gers van Mirko Schadegg staan bekend 

als de beste van de berg.

Als je Duri Wieland met zwierige bochten op de piste 
naar beneden ziet skiën, kun je maar moeilijk geloven 
dat hij binnenkort met pensioen gaat. Vroeger was hij 
architect, maar sinds 2003 legt hij zich toe op zijn grote 
passie: het skiën. Toen zijn vriend Simon Jacomet  
het skimerk zai oprichtte, verruilde hij zijn tekentafel 
voor een werkbank en begon hightechski’s te ver-
vaardigen – en ermee te skiën.

4  
Disentis, Graubünden 
SKI’S IN  

PLAATS VAN HUIZEN

5  
Nendaz/Veysonnaz, Wallis  

MONSIEUR  
DYNAMITE

Een knal, en tonnen sneeuw 
stuiven op het dal af. Dit is  
het werk van Raphy Gillioz. 
Vroeger was hij de beste freeri-
der ter wereld. Tegenwoordig  
is hij verantwoordelijk voor de 
veiligheid in het skigebied  
“4 Vallées”. Met springstof lokt 
hij doelbewust lawines uit en 
beschermt hij sneeuwsporters 
tegen het witte gevaar.
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6  
Villars-sur-Ollon, Meer van Genève Regio 

STER ONDER DE MENSEN
«Hé – Fanny!» De scholieren uit Villars stormen af op hun idool  

en overladen haar met felicitaties. Met de zilveren medaille van de 
wereldkampioenschappen in haar bagage is Fanny Smith weer 

thuis. Ze toont de kinderen hoe je het snelst over de skicrosspiste 
skiet. Ze komt uit Vaud en miste vroeger dit duwtje in de rug. Ze is 

dan ook reuzeblij dat ze als 24-jarige haar kennis mag doorgeven. 
Geduldig deelt ze na de les aan iedereen handtekeningen uit en 

een paar kleine fans dromen alvast van een plaats op het podium.
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MY SWISS 
EXPERIENCE

Leer lokale gastgevers 
kennen en ontdek 
Zwitserland samen 
met hen.  
MySwitzerland.com/ 
myswissexperience
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HET VOLLEDIGE 
VERHAAL  

EN MEER IN-
FORMATIE 
VINDT U OP

 

 
 

MySwitzerland.com/ 
 wintervakantie

7  
Gstaad-Saanen, Berner Oberland 

IN DE ZEVENDE HEMEL
Bij heliskiën is het onderweg zijn een doel 
op zich. Julie May is een van de weinige 
vrouwelijke helikopterpiloten van Zwitser-
land. Ze brengt geregeld freeriders naar  

de toppen rond Gstaad. Dit soort vluchten 
is ook voor de 30-jarige speciaal:  

“De voorpret van de passagiers werkt aan-
stekelijk. Er hangt zoveel goede energie in 
de heli, dat hij als het ware vanzelf vliegt”, 
vertelt ze glimlachend. Iedereen gaat aan 
boord en weg zijn ze, op naar de zevende 

hemel van het Berner Oberland. 

In de jaren 2000 was Didier Moret (links) een van  
de cracks van de Zwitserse toerski-scène. In 2008 
won hij de prestigieuze “Patrouille des Glaciers”,  
de grootste wedstrijd ter wereld voor toerskiërs: van 
Zermatt naar Verbier. Ook nu nog meet de 42-jarige 
zich met zijn 13 jaar jongere collega Cédric Remy  
in spannende duels. Maar tijdens het trainen op een 
van de vier vitaski-parkoersen in de regio Fribourg 
werden de twee rivalen elkaars beste vrienden: ambitie 
smeedt vaak een band. 

8  
Jaun, Fribourg Regio 

GENERATIEDUEL
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Bernhard Russi
Van skister 

tot sterarchitect

Interview: Christoph Zwaan 
 

Als olympisch kampioen en wereldkampi-
oen afdaling heeft Bernhard Russi alles 
bereikt in de skisport. 35 jaar geleden sloot 
deze inwoner van Centraal–Zwitserland zijn 
actieve carrière af, en sindsdien verstrekt  
hij overal ter wereld advies bij de aanleg van 
wedstrijdskipistes. In dit interview vertelt 
hij over de Zwitserse deugden die een piste-
bouwer nodig heeft, hoe Disneyland zijn 
werk beïnvloedt en waarom de olympische 
spelen naar Zwitserland moeten komen.

Bernhard Russi, is het een toeval dat 
de beroemdste pistebouwer ter wereld 
uitgerekend uit Zwitserland komt?
Ik had gewoon het geluk dat ik op het juiste 
tijdstip op de juiste plaats was. Maar het 
wedstrijd-alpineskiën is in Zwitserland ge-
boren en misschien komen sommige eisen  
aan pistebouwers daarom wel overeen met  
de voor Zwitsers bekende clichés.

Zoals bijvoorbeeld?
We staan bekend om nauwkeurig en be-
trouwbaar werk. Dat geldt natuurlijk ook 
voor het ontwerp van racepistes en ik heb  
er plezier in om zo goed mogelijk aan deze 
eisen te voldoen. Mijn opleiding als bouw-
kundig tekenaar komt me daarbij goed van 
pas, bijvoorbeeld voor het ruimtelijke den-
ken. Op die manier probeer ik voor de beste 
skiërs de beste pistes uit te dokteren.

Wat is het geheim van de “beste piste”?
Ze heeft zowel vlakke als steile stukken en  
ze maakt goede natuurlijke sprongen moge-
lijk, waarbij de skiërs nog veel verder zouden 
kunnen springen dan al mogelijk is door hun 
tempo en de opstelling van de poorten. 

Waar was het extra moeilijk om een 
goede piste aan te leggen?
Dat was in Beaver Creek, ter gelegenheid van 
de wereldkampioenschappen in 1989. Het 
traject dat ze hadden voorzien was zo vlak, dat 
ik bijna begon te wanhopen. Maar de locatie 
stond vast en ik moest er op een of andere 
manier het maximum uithalen. Toen herin-
nerde ik me de attractiebanen in Disneyland 
en ik liet een groeve aanleggen in de vorm 
van een kronkelende slang. Met zijn steile 
wanden zorgde die voor de nodige dynamiek. 
Ik doopte deze piste “rattlesnake” en het 
wereldkampioenschap had misschien niet de 
beste, maar toch een erg goede piste. 

Sneeuwsport en milieubescherming: 
gaat dat wel samen?
Absoluut, zolang je maar verstandig te werk 
gaat. Als je beneden de boomgrens aarde 
afgraaft en die ergens anders weer ophoopt, 
heeft dat geen gevolgen. Er ontstaat dan 
gewoon een heuvel op punt B in plaats van  

“ALS ER EEN  
MOOIE OUDE BOOM  
OP DE IDEALE LIJN 

STAAT, LEG IK DE PISTE 
EROMHEEN.”

Alpineskiën: interview
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op punt A en dat maakt de natuur niet uit. 
Maar ook al ben ik een pistebouwer: voor  
een robuuste oude boom breng ik altijd veel 
respect op, zelfs als hij precies op de ideale lijn 
staat. Vanzelfsprekend zal ik de piste dan om 
die boom heen leggen.

Hebt u ter wille van het milieu al ideeën 
voor pistes opgegeven?
Ja, zeker. Ooit kwam er bij een project 100 m 
hoogteverschil te kort. De organisatie vroeg 
me toen om de berg kunstmatig op te hogen 
met de ontbrekende meters. Dat heb ik 
geweigerd; dergelijke aanpassingen kan en  
zal ik nooit goedkeuren.

Mede door hun bezorgdheid over het 
milieu staan veel Zwitsers kritisch te-
genover de plannen om in hun land de 
Olympische Spelen te organiseren.
Ik ben daar juist voorstander van, want dan 
kunnen we de wereld tonen hoe moderne 
spelen eruitzien. Als het ijshockey bijvoor-
beeld in Sion (Wallis) zou plaatsvinden, 
moeten we ons niet afvragen hoe groot een 
olympisch stadion moet zijn, maar hoe groot 
het stadion moet zijn dat Sion na de Olympi-
sche Spelen nodig heeft. Volgens mij is dit 
principe de juiste oplossing. Met zo’n kandi-
datuur maakt Zwitserland een goede kans, 
niet alleen bij het Olympisch Comité, maar 
ook bij de eigen bevolking.

U reist de hele wereld rond; hebt u 
eigenlijk nog voeling met de winter in 
Zwitserland?
Dat is inderdaad niet makkelijk, maar in het 
voorjaar hadden we juist in Andermatt nog 
fantastische skiomstandigheden en daar heb ik 
dan ook echt van genoten.

“IN ZWITSERLAND 
KUNNEN WE DE  
WERELD TONEN  
HOE MODERNE 

OLYMPISCHE SPELEN 
ERUITZIEN.”

In Zwitserland vinden legenda-
rische wereldbekerwedstrijden 
alpineskiën plaats. Deze vijf 
klassiekers bieden grandioos 
sportspektakel in de sneeuw.

 
St. Moritz

9 tot 10 december 2017  
Na het WK in februari staat de  

wereldbeker skiën op het programma. 
 

 
Adelboden
6 en 7 januari 2018  

62ste Internationale Skidagen op de 
“Chuenisbärgli”.  

 
 

WEngen
12 tot 14 januari 2018   

Op de legendarische Lauberhorn strijden 
ze opnieuw om wereldbekerpunten. 

 
 

Lenzerheide
27 en 28 januari 2018   

Het wereldbekercircuit strijkt gedurende 
een weekend neer op de  

Lenzerheide. 
 

 
Crans-Montana

26 tot 28 februari 2018 
Een van de top-skibestemmingen en 

kandidaat voor het WK 2025.

Meer informatie vindt u op 
MySwitzerland.com/worldcup



Kaas uit 
Zwitserland. 
600 keer uniek.
Vertrouw op je goede smaak.
Kies uit meer dan 600 soorten.

Zwitsers. Natuurlijk.
Kaas uit Zwitserland.
www.kaasuitzwitserland.nl

SCM_Inserat_600Mal_158x219_CHdfi_EN_ES_NL_uc_RZ.indd   6 16.06.17   11:55
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Service: Zwitserland digitaal

WINTER-UPGRADE 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

WINTERNIEUWS  
Nog meer beleven? De laatste nieuwtjes voor een onvergetelijke  
winter in Zwitserland vindt u in onze nieuwsbrief. Nu abonneren:  
MySwitzerland.com/newsletter

MOBIELE APPS 
Met onze gratis mobiele apps heeft u altijd waardevolle  
informatie en services bij de hand. Nu bij iTunes, Google Play  
en in de Windows Store. 
MySwitzerland.com/mobile

#INLOVEWITHSWITZERLAND 

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 
uw eigen belevenissen: 
facebook.com/MySwitzerland 
instagram.com/MySwitzerland 
twitter.com/MySwitzerland 
Inlovewithswitzerland.com

Swiss 
City Guide

Best Swiss 
Hotels

Swiss 
Winter
Hike

Swiss 
Events 

Swiss 
Snow
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De grootste skiwedstrijd van Zwitserland, altijd perfect  
onderhouden huurmateriaal, een toergids die u naar de  

mooiste toppen loodst en een camera waarmee u de spectacu-
lairste afdalingen in 360-gradenformaat kunt filmen.  

Met deze tips mag de winter komen.

HUREN VAN SNEEUWSPORTMATERIAAl
Wilt u met weinig bagage reizen en toch altijd met het nieuwste 
materiaal skiën? Huur de sneeuwsportuitrusting dan gewoon 
rechtstreeks ter plekke in het skigebied. Laat het waxen en slijpen 
maar over aan de profs en geniet van een dag op de piste met 
topmateriaal. 
swissrent.com

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

NIKON 360 GRADEN-ACTIONCAMERA
Met de Nikon KeyMission 360 sneeuwsport-action, indrukwek-
kende landschappen, creatieve selfies en nog veel meer opnemen 
in sferische 360-gradenfoto’s en -video’s. Deze lichte camera is 
stootvast, vorstbestendig, stof- en waterdicht en dus de ideale  
metgezel bij elk avontuur. 
nikon.ch

Service: Aanbevelingen
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48 VIERDUIZENDERS  
EN MEER DAN 300 SKI- 
GEBIEDEN MET 
DIEPSNEEUW, SNOW-
PARKS OF ZONNETER-
RASSEN ZORGEN  
VOOR ONVERGETE-
LIJKE AVONTUREN OP 
EN NAAST DE PISTE. 
WAAR WACHT U NOG 
OP? GUN UZELF UW 
WINTER-UPGRADE BIJ 
ONS IN ZWITSERLAND!

Einde

ADVIES INWINNEN 
EN BOEKEN
Met onze uitstekende kennis  
van Zwitserland helpen we  
u om uw vakantie in Zwitserland 
optimaal te plannen.  
Advies op:  

00800 100 200 30  
(gratis*) 
 
 
 
 
PRETTIG  
REIZEN
Tips en informatie over de  
heenreis naar Zwitserland.  
Met het vliegtuig, de trein of de 
auto: Zwitserland heeft goede 
internationale verbindingen. 
MySwitzerland.com/ 
transport 

 
 
 
ONDERWEG
Ontspannen reizen, niets mis-
sen: een uitgebreid openbaar-
vervoernetwerk zorgt voor  
reisplezier en flexibiliteit in het 
hele vakantieland Zwitserland. 
MySwitzerland.com/ 
reisen 

 
 
 
ACCOMMODATIE 
VINDEN
Lifestylehotel, wellnesspaleis of 
toch liever slapen in het hooi? 
Zwitserland biedt uiteenlopende 
overnachtingsmogelijkheden. 
Snel boeken inbegrepen. 
MySwitzerland.com/ 
unterkunft 

*Soms geldt lokaal tarief
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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
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