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Het sneeuwbericht
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zijn. Dagelijks geactualiseerd.

 snow.MySwitzerland.com

Grens 
Bergen 
Water 
Huizen 

Chur

S e d r u n

Een kwestie van ritme

6
B e r n

De gamechanger

10
e v o l è n e

Vergankelijke kunst

20
Z e r m a t t

Wisselbad van ontspanning

26
B a S e l

Gebouwen met geschiedenis

30
l a  C h a u x - d e - F o n d S  

F r i B o u r g  |  n e u C h â t e l

Parels van West-Zwitserland

32
g e n è v e

Een nieuwe kijk op Genève

34
B e r g ü n

Het juweel van Bergün

36
g r i n d e l wa l d

Op snelle glijijzers

42
S C h w y Z

Familiebedrijf

44
B l a t t e n - B e l a l p

Winterpret voor  
het hele gezin

49

A

C

G

D

E L

M6
36



 
Op toerski’s
onderweg boven  
Grindelwald. 
© Ruedi Flück 

Alle verhalen in één oogopslag: 
 Kaart op de laatste pagina.

Meer inspiratie op:
 MySwitzerland.com
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W elkom in de Zwitserse winter! Wij uilen 
hebben het geluk dat we het magische be-

sneeuwde landschap vanuit de lucht kunnen bekij-
ken. Het uitzicht op dichte bossen, ruige bergtop-
pen, machtige gletsjers (p. 22) en bruisende steden 
is vanuit de lucht echt indrukwekkend. 
 
Ik zit vaak op een tak in het bos om me heen te kij-
ken. Dus ik kan melden dat er mensen zijn die de 
bergen met hun ski’s beklimmen en dan over onge-
repte hellingen naar beneden glijden (p. 10). Ik heb 
horen zeggen dat ze daarbij het gevoel krijgen dat 
ze vliegen! Mensen schijnen ook veel pret te heb-
ben bij het sleeën (p. 42). Hun gelach klinkt door 
het hele bos. Bij al die ijzige avonturen stokt mij 
soms de adem; de dappersten wagen zich zelfs aan 
het beklimmen van verticale ijswanden (p. 25). En 
zelfs ’s avonds lijken de mensen niet moe te wor-
den. Dan wandelen ze door de prachtig verlichte 
straten van de dorpen en steden. 
 
Ik heb de mooiste verhalen in dit magazine voor 
jullie verzameld. Blader door de winterverhalen en 
ga dan zelf in de frisse lucht op zoek naar avontuur. 
En kom daarna naar mij toe in het bos, bij de grote 
eik met de machtige kroon. Ik verheug me nu al op 
jullie verhalen.

Goede reis!
Duri

Grüezi.
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Als je ’s ochtends vroeg op eigen kracht 
de berg opgeklommen bent om de eerste zonne-

stralen op te vangen en daarna over ongerepte 
hellingen naar beneden te suizen, dan heb je het 

gevoel van oneindige vrijheid in je hart. 



 
Op langlauf-
ski’s kun je  
actief van de  
winter genieten.
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Op de langlaufloipe  
met Martin Cavegn 

Langlaufschaatspas 2:1 symmetrisch 1:1 Diagonale schaatspas 2:1 asymmetrisch

Een kwestie van ritme
Langlaufen geniet een gestaag groeiende populariteit. 

Beginners vinden in Sedrun de beste omstandigheden voor 
hun eerste langlaufpogingen. 

S e d r u n
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S edrun is een populaire bestemming 
voor wintersporters van allerlei plui-

mage – ook voor langlaufers, die hier be-
halve prachtige loipes ook een beginners-
vriendelijk oefenterrein midden in het dorp 
vinden. Hier wijden professionals hun leer-
lingen in in de geheimen van het glijden op 
langlauf-ski’s. Als je het eenmaal onder de 
knie hebt, stop je er niet zo snel meer mee.

A  Stap voor stap
“Het is de moeite waard om de techniek ge-
leidelijk op te bouwen en je krachten zoveel 
mogelijk te sparen”, legt Martin Cavegn uit. 
Hij is bij de Schneesportschule Sedrun 
hoofd van de langlaufafdeling. Het grootste 
technische verschil met alpineskiën is dat je 
je gewicht hier volledig van het ene naar het 
andere been verplaatst.

B  Je evenwicht vinden
De verbeteringen die Martin Cavegn voor-
stelt zijn klein, maar ze hebben wel een 
groot effect. “Op een gegeven moment mer-
ken de mensen het: als het je lukt om op één 
been te glijden, dan gaat het plotseling heel 
goed” – net als bij schaatsen. Balans is het 
toverwoord. 

C  Voel het ritme 
Bij langlaufen nemen de benen het leeu-
wendeel voor hun rekening. Maar het juiste 
gebruik van de lange stokken is ook belang-
rijk. Als de moeder van alle schaatspassen 
ondersteunt de armafzet bij de 2:1-techniek 
de beenafzet met je ene been. Daarna volgt 
de beenafzet met je andere been, terwijl je 
tegelijkertijd beide armen weer naar voren 
brengt. Twee keer voet, één keer arm: 2:1.

D  De natuur ontdekken
Wie het beginnerscircuit achter zich laat, 
kan vlakke stukken over zonnige terrassen 
en langs de jonge Voor-Rijn verwachten, 
doorspekt met korte, pittige klimmetjes. De 
afwisselende 30 kilometer aan loipes bren-
gen professionals en beginners samen, of 
zoals Martin Cavegn het zegt: “Het gaat 
erom dat je naar buiten gaat, wat beleeft en 
de sneeuw onder je voeten voelt.”  

Vijf technieken
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Goms (VS)

1422 m hoogte

103 kilometer

Ticket Matterhorn  
Gotthard Bahn inclusief.

Andermatt (UR)

1430 m hoogte

28 kilometer

Met een spannende 
themaloipe voor kinderen.

Toggenburg (SG)

908 m hoogte

42 kilometer

Sneeuwzekerheid:  
top 3 in Oost-Zwitserland.

Lenzerheide (GR)

1475 m hoogte

56 kilometer

De enige vaste  
biatlonarena van Zwitserland.

Campra, Valle di Blenio (TI)

1416 m hoogte

29 kilometer

Sportcentrum van  
nationaal belang.

Kandersteg (BE)

1172 m hoogte

51 kilometer

Op 1934 m hoogte: de 
hoogteloipe Sunnbüel.

Vallée de Joux (VD)

1150 m hoogte

220 kilometer

Dicht bij de oever  
van het Lac de Joux.

Gantrisch (BE)

1539 m hoogte

90 kilometer

Vlakbij Bern, Thun  
en Fribourg.

Davos (GR)

1556 m hoogte

172 kilometer

Het gebruik van de 
langlaufloipes is gratis.

D O O R  Z W I T S E R L A N D  G L I J D E N

Behalve Sedrun roepen ook andere uithoeken van Zwitserland 
op tot langlaufplezier. Stuk voor stuk hebben ze unieke kenmerken. 

Bekroond
Dit langlaufgebied is bekroond als 

een van de beste in Zwitserland. 
Het biedt loipes voor beginners,  

gevorderden en experts.

Afwisselend
Vijf verschillende gebieden  

beloven langlaufplezier.  
Als je dat leuk vindt, kun je met de ski-

bussen alle gebieden uitproberen.

Ruimte om te glijden
De loipes van Goms nestelen 

zich schilderachtig aan de  
oever van de Rhône en verbin-

den vier dorpen met elkaar.

Voor vroege starters
Het langlaufseizoen kan in 

het Urserental bij goede 
sneeuwcondities in november 
al beginnen – langs de Reuss 

bijvoorbeeld.

Natuurschoon
Een Scandinavisch ogend 

landschap: dichte dennenbos-
sen en uitgestrekte vlaktes  

vormen samen een prachtig 
landschap.

Uitstekende service
De langlaufhotels hier 

hebben alles te bieden wat je 
hart begeert: van waxservice 
tot langlaufloipe direct voor 

de deur.

A  Je uitleven op meer dan 
200 km aan langlaufloipes
Dit loipenetwerk is een van 

de grootste in Centraal-Europa.  
Dus op de langlaufski’s en gaan!

Panoramisch uitzicht
Niet alleen de Eiger, Mönch en 

Jungfrau komen voorbij – ook de 
Thunersee en de Gantrisch-keten 
maken deel uit van het panorama.

Uitdaging
Hier ligt de Zwitserse 

wereldbekerloipe. Niet alleen 
professionele atleten worden  

er gelukkig van, maar ook 
beginners.

Meer informatie  
over langlaufen 

Zwitserland heeft wel 5000 km aan gevarieerde langlaufloipes!  
Qua afstand zou je het land op langlaufski’s dus zo’n 15 keer  
van west naar oost kunnen doorkruisen. 



Hanno, wat is jouw idee van 
duurzame wintersport? 
Wintersport, en met name het toerskiën, is 
een individuele sport en kan dus heel goed 
met duurzaamheid worden gecombineerd, 
mits je op een paar dingen let. Het begint al 
bij de planning van je toerskitocht. Als je 
kunt, is het beter om een heel weekend naar 
de bergen te gaan in plaats van maar één 
dag, en te carpoolen. Het is belangrijk om 
geen sporen achter te laten en je op milieu-
bewuste wijze door de natuur te bewegen. 

Is duurzaamheid besmettelijk? 
Ja, ik denk het wel. Dat zie je heel mooi in 
Zwitserland. Het is hier al heel ver gevor-
derd. Duurzaamheid is mainstream. Wie nu 
niet duurzaam is, is een freak. Tien jaar ge-
leden, was het nog andersom. 

Hoe ben je op het idee gekomen 
om je eigen ski’s te maken? 
Ik kocht in één seizoen zes verschillende 
freerideski’s en was telkens weer ontevre-
den. Het idee kwam tijdens een toerskitocht 
op. Ik heb toen samen met een vriend een 
jaar lang kennis en wat verder nog nodig 
was bijeengesprokkeld. Als ingenieur en ar-
chitect voor duurzame gebouwen zat het al 
in mijn bloed. Tijdens een vriendenweekend 
maakten we in een werkplaats een eerste 
paar ski’s. Er ging daarbij veel mis, maar 
toen ik ze testte, waren ze toch al veel beter 
dan alle freerideski’s waar ik tot dan toe mee 
had geskied. 

En wat is de succesformule? 
De ski moet wat gewicht en prestatie betreft 
technisch beter zijn dan de concurrerende 
producten. Hij moet licht zijn en je moet er 
goed mee kunnen skiën. Ik ontwerp eerst het 
beste product en maak het dan duurzaam. 

Hoe was het de eerste keer dat je met je ei-
gen ski’s ging toerskiën en op de top 
stond? 
Ik was heel gemotiveerd en opgewonden. Ik 
was nog nooit zo snel 1450 meter omhoog 
geklommen. De afdaling was geweldig. De 
ski’s reageerden precies zoals ik had ver-
wacht. Ik heb bewust op elke beweging gelet 
en technisch werkten ze beter dan mijn vo-
rige ski’s. Het lange sleutelen was de moeite 
waard geweest en ik was heel trots. 

Waar haal je energie voor je dagelijkse le-
ven vandaan? 
Als ik na een stressvolle dag op kantoor bij 
volle maan met een vriend de Teysachaux 
beklim en om middernacht op de top sta. 
Hoe druk de dag op kantoor ook was, bij dat 
unieke uitzicht over het Meer van Genève en 
de bergen in het maanlicht is het allemaal 
vergeten. Niet de meest extreme toerski-
tochten, maar juist zulke momenten geven 
me energie. 
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E A R L Y B I R D  S K I S
In 2014 richtte freeskiër 

Hanno Schwab het merk earlybird eco 
freeride skis op, kortweg earlybird  

skis. Deze ski’s zijn afgestemd op de 
behoeften van fervente freetoerskiërs. 

Afhankelijk van de sneeuw en je niveau 
zijn er verschillende modellen: voor 

toerskiën of voor puur freeriden.

De gamechanger
Met zijn toer- en freerideski’s zet Hanno Schwab nieuwe 

maatstaven op het gebied van duurzaamheid.

B e r n

 
Duurzaam winter- 

plezier met de toerski  
van earlybird.
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A  Houten kern
De kern van de ski is gemaakt van 
hout, wat hem duurzaam maakt en 
tegelijkertijd elastisch en stabiel. 
Het gebruikte hout is FSC-gecerti-
ficeerd.

B  Recyclebare epoxyhars
Alle onderdelen van de ski zijn  
recyclebaar – ook de innovatieve, 
biologische epoxyhars die de  
afzonderlijke onderdelen 
samenhoudt. 

C  Op basis van gerecycled P-Tex
De onderkant van de ski is van  
gerecycled P-Tex gemaakt, 
een harde kunststof die al sinds 
1955 wordt gebruikt bij de  
productie van ski’s en snowboards. 

F  Wonderbonen
Een van de bonen van de snelgroei-
ende wonderboom gemaakte  
polyamidefilm voor de toplaag  
is niet alleen licht, maar ook sterk  
en krasbestendig.

D  Natuurlijke skiwax
De waslaag bestaat uit natuurlijke 
ingrediënten die niet giftig zijn.  
Er komen bij het gebruik dus geen 
milieubelastende stoffen vrij in de 
bodem of het grondwater. 

E  Met de hand geborsteld hout
De toplaag van de ski’s is gemaakt 
van FSC-hout of wonderbonen.  
Het hout wordt regelmatig met  
olie behandeld om de levensduur 
van de ski te verlengen. 

E E N  K I J K J E  B I N N E N

De naam earlybird skis staat voor de mooiste en eerste lijn op de berg  
’s ochtends vroeg, maar ook voor een holistische benadering van de 

productie. Niet alleen milieuvriendelijke materialen en recycling spelen 
een rol, maar ook een eerlijke omgang met de partners. y
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Veiligheid buiten de pistes
Een freeridetocht biedt vrijheid maar houdt ook 

gevaren in. Het risico op een lawineongeval 
kun je met de juiste uitrusting en belangrijke gedragsregels 

tot een minimum beperken.

Lawinebulletin 
Op slf.ch verstrekt het Zwitserse 
Instituut voor Sneeuw- en  
Lawineonderzoek informatie over  
de sneeuw- en lawinesituatie.

Lawine-airbag 
Een opgeblazen airbag verhoogt 
de kans dat je in een lawine 
bovenaan blijft drijven en niet  
te diep begraven wordt.

Weersverwachting
Het is belangrijk om vóór elke tocht 
de actuele weersverwachting te 
controleren.

Lawinepieper
Met een lawinepieper kun je snel  
en accuraat begraven tochtgenoten 
lokaliseren.

Gedragsregels 
Ga buiten de piste nooit alleen  
op stap en ski steile hellingen  
altijd achter elkaar af.

 
Lawinekunde 
Een lawinecursus is de moeite waard 
om in geval van nood snel, juist en 
doeltreffend te kunnen handelen.

Lawineschep
Met een lawineschep kun  
je snel en efficiënt begraven 
tochtgenoten uitgraven.

Lawinesonde
Een lawinesonde wordt gebruikt om 
de exacte positie en begraafdiepte 
van een persoon te bepalen.

De veiligste manier om een freeridetocht  
te maken is met een ervaren berggids. 

mammutalpineschool.com
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T ijdens sneeuwschoen- en toerskitoch-
ten, maar ook tijdens afdalingen bui-

ten de piste, ben je altijd te gast in de na-
tuur. De ongerepte landschappen, ver weg 
van alle drukte, zijn het thuis van wilde 
dieren. Verstoor je ze, dan kan dat fatale 
gevolgen hebben, want een vlucht – vooral 
door diepe sneeuw – kost veel energie. En 
de dieren moeten daar in de winter zuinig 
mee zijn, anders bestaat het gevaar dat hun 
reserves al voor de lente opgebruikt zijn. 

Om dat te voorkomen zijn er voor het wild 
speciale rustzones en beschermde gebie-
den gecreëerd. Daar is skiën verboden en je 
mag er alleen op de bewegwijzerde routes 
komen. Vóór elke tocht moet je nagaan 
waar die gebieden precies liggen en welke 
voorschriften je er moet naleven. Onder-
weg moet je die rust- en beschermingszo-
nes dan vermijden. Dit zorgt ervoor dat de 
winterpret niet ten koste gaat van gemzen, 
sneeuwhazen, auerhoenders en zo. H

Sneeuwhaas
Grootte: 48–60 cm
Gewicht: 1,8–3,5 kg
Populatie: ca. 14.000
Status: niet bedreigd

Dankzij zijn behaarde 
achterpoten loopt hij  

als op sneeuwschoenen  
over de sneeuw. 

Edelhert
Schouderhoogte: 120–150 cm

Gewicht: 90–220 kg
Populatie: ca. 30.000
Status: niet bedreigd

“In de 
‘energiebesparingsmodus’  
verlagen edelherten hun 
lichaamstemperatuur en 

houden alleen het binnenste 
van hun lichaam warm.”

 

Gems
Schouderhoogte: 70–85 cm

Gewicht: 35–50 kg
Populatie: ca. 95.000
Status: niet bedreigd

Tijdens de bronstijd in de 
winter eten de bokken 

nauwelijks en moeten ze leven 
van hun reserves. 

Respect voor de natuur
Bij het skiën en snowboarden buiten de piste is het 
belangrijk om op je eigen veiligheid en gezondheid  

te letten. Maar het is minstens zo belangrijk om voor de 
natuur en het wild te zorgen.

H
W I L D  I N  O N Z E 

B E R G E N

We delen de natuur met tal van 
diersoorten. Terwijl sommige 

van hen de winter volledig 
doorslapen, zijn andere zelfs in 

het koude seizoen actief en 
goed aan de omstandigheden 

aangepast. 

Meer hierover:
 natur-freizeit.ch/ 

snow-sports-and-respect 

Door de diepe sneeuw vluchten is vermoeiend – 
daarom hebben wilde dieren rust nodig. 
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Water is een veelzijdig element. In vaste  
toestand fungeert het als opslagplaats, kan 

het tot kunstobjecten worden gevormd of staat 
het centraal bij vrijetijdsactiviteiten. 
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Met de blik op de  
bergen creëert  
Marcio Morais koude  
kunstwerken.



 
Vakmanschap:

van sneeuw worden 
indrukwekkende  

sculpturen gemaakt.

Vergankelijke kunst 
Buiten: een vrachtwagen op ware grootte. Binnen: een artistiek versierde 

kathedraal. Het bijzondere hieraan: alles is van sneeuw gemaakt. De 
sneeuwsculpturen van Marcio Morais maken indruk op gasten en locals.

G eratel doorbreekt de stilte van de berg-
wereld. Een wolk sneeuw stuift de 

lucht in. Een man knielt op een enorme berg 
sneeuw. Als je dichterbij komt, wordt het 
duidelijk: de sneeuwberg heeft de vorm 
van een vrachtwagen – 15 meter lang, ruim 
4 meter hoog en net zo breed. Een Ameri-
kaans model vrachtwagen, helemaal van 
sneeuw. Het interieur van de sneeuwsculp-
tuur is hol; een immense kathedraal, tot in 
de laatste hoek versierd met ornamenten, 
gesuggereerde dieren en boogachtige vor-
men. Dit is het meest recente werk van ka-
belbaanmedewerker Marcio Morais.

De 38-jarige groeide op in de buitenwijken 
van Parijs. Sneeuw kende hij de eerste helft 
van zijn leven alleen van de tv. Op 18-jarige 
leeftijd kwam hij vanuit de miljoenenstad 
naar Evolène in een zijdal in Wallis – en 
vond hier zijn paradijs. “Moet je eens kijken: 
deze omgeving is alleen maar mooi. Hier wil 
je nooit meer weg.” Hij wijst naar het pano-
rama achter zijn sneeuwsculptuur. De Dent 
Blanche in het midden is de meest opval-
lende van een hele keten indrukwekkende 
pieken. De bergen zijn nu het middelpunt 
van Mario’s leven: in de winter werkt hij in 
het skigebied. “Soms is het rustig en is er 
niet zoveel te doen bij de skilift”, legt hij uit. 

Dus begon hij de sneeuw om zich heen te 
bewerken, te vormen, te schaven. 

Zowel gasten als lokale bewoners reageer-
den meteen enthousiast op die onverwachte 
kunst op de berg. Wat Marcio ertoe aanzette 
om de volgende winter nog iets extremers te 
creëren: menselijke lichamen, wilde gri-
massen, dieren – of zoals nu, een complete 
vrachtwagen. De schop van de skilift is 
daarvoor allang niet meer genoeg. Nu hoopt 
hij met het pistenvoertuig eerst tientallen 
kubieke meters sneeuw op. Wanneer de 
sneeuw hard is geworden, gebruikt Marcio 
ketting- en handzagen, en later allerlei 
soorten schoppen. Totdat hij uiteindelijk de 
gedetailleerde patronen met kleine keuken-
mesjes uit de sneeuw pelt. Toch ziet Marcio 
zichzelf niet als kunstenaar. “Ik geloof dat 
iedereen wel iets met zijn handen kan creë-
ren”, zegt hij bescheiden. Misschien. Maar 
zijn sneeuwsculpturen zijn uniek in Zwit-
serland. En een van de vele goede redenen 
om naar Evolène te komen. m

Sneeuwsculptuurmaker 
Marcio Morais  
aan het werk 
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T alrijke legenden en mythen om-
ringen de gletsjers in de Zwit-

serse Alpen; sinds mensenheugenis 
vormen de ijsreuzen het landschap en 
houden ze de mensen in hun ban. Ze 
worden vaak “het eeuwige ijs” ge-
noemd. Een naam die, zoals de laatste 
jaren op dramatische wijze duidelijk is 
geworden, helaas onjuist is. Want de 
gletsjers smelten, worden kleiner en 
dreigen zelfs helemaal te verdwijnen – 
een ontwikkeling met verstrekkende 
gevolgen en effecten voor hele ecosys-
temen, de elektriciteits- en watervoor-
ziening en het toerisme.
 Daarom houden onderzoekers 
zich al jaren bezig met de vraag hoe 

het terugtrekken van gletsjers kan 
worden voorkomen of op zijn minst 
kan worden vertraagd. Zo worden 
delen van de Rhônegletsjer bijvoor-
beeld in het late voorjaar met wit zeil 
bedekt. Dat moet het smelten van 
sneeuw en ijs tijdens de zomermaan-
den vertragen. Een ander project wil 
gletsjers kunstmatig besneeuwen, 
omdat een laag sneeuw het ijs eron-
der zou beschermen tegen de stralen 
van de zomerzon. Voor veel gletsjers 
komt deze hulp echter te laat: in het 
Zwitserse nationaal park waren er 
bijvoorbeeld rond 1970 nog een 
twaalftal gletsjers. Nu zijn ze alle-
maal verdwenen. ë

IJsreuzen in gevaar

 
Gletsjergrotten zoals 
deze in het Aletschgebied 
zijn ijzige meesterwerken 
van de natuur.



IJs heeft een lagere dichtheid dan water,  
daarom drijft het erbovenop.I J S D U I K E N

Spelen met ijs
Of het nu gaat om elegante pirouettes, een gewaagde klim  

of een bitterkoude duik: ijs biedt eindeloze mogelijkheden voor  
sportieve en ontspannende vrijetijdsbesteding.

 W
A

T
E

R 

Onder de centimeters dikke ijslaag van een bevroren meer ligt een 
mysterieuze onderwaterwereld. Uitgerust met de nodige kennis, een 
warm droogpak en een flinke portie moed kun je deze wereld tijdens 
een duik beleven. Bij de Col des Mosses in Vaud worden op 1850 
meter hoogte drie ijsgaten in het Lac Lioson de hele winter 
vrijgehouden. m

H e e l  Z w i t S e r l a n d

õ
0,918 g/cm³



25

Bij –30 °C is ijs bijna net zo hard als een rotswand.

Het water op de bodem van het meer is altijd 4 °C koud. 

Om een mens te kunnen dragen moet het  
ijs op een meer minstens 8 cm dik zijn.

I J S V I S S E N

IJsvissen is een onthaastende belevenis in het winterse bergland-
schap. Naast de juiste uitrusting en een vergunning heb je er ook veel 
rust en geduld voor nodig. Alleen dan heb je kans een vis uit de diep-
ten van het ijskoude water te trekken. IJsvissen is op bepaalde meren 
in Zwitserland toegestaan, waaronder de Arnensee bij Gstaad, de 
Silsersee in het Engadin of de Melchsee in Melchsee-Frutt. m

S C H A A T S E N

Een ijsbaan is niet alleen mooi om te zien, maar ook op veel manie-
ren te gebruiken: voor kunstschaatsen, ijshockey of ijsstokschie-
ten – de lijst van mogelijkheden is lang. Op natuurijs wordt de ijspret 
nog groter door het mooie landschap; bijvoorbeeld op de Eisweg 
Engadin bij Sent. m

I J S K L I M M E N

Bevroren watervallen zijn een spektakel voor het oog en een win-
terse uitdaging voor klimliefhebbers. Bij het ijsklimmen banen ze 
zich met stijgijzers aan de voeten en ijshouwelen in de handen 
stukje bij beetje een weg omhoog. Het bijzondere hieraan: elke be-
klimming van een bevroren waterval is anders, want het ijs is voort-
durend in beweging. Het grootste ijsklimgebied van Zwitserland be-
vindt zich in Kandersteg in het Berner Oberland. m

æ
–30 °C

æ
4 °C

x
8 cm



45°
Kruidenstoombad

Omhuld door de geurige 
stoom kun je hier heerlijk  

acclimatiseren en voel je na 
de eerste diepe ademteugen 

de stress van je afglijden.

-20° tot 5°
Buitentemperatuur

Daarna wacht buiten de zui-
vere berglucht op je. De  

temperaturen variëren van 
mild tot bitterkoud; verkwik-

kend is de frisse lucht in  
ieder geval.

25°
Theejoert

Nu snel terug de warmte in. 
De buiten opgezette theejoert 
wacht je op met veel gezellig-
heid en vers gezette kruiden-
thee. Tot rust komen is hier  

gemakkelijk.

90°
Sauna

Nu wordt het echt heet: in  
de Finse sauna zweten en 

genieten van de weldadige wer-
king van de warmte. De bloeds-

omloop en de doorbloeding 
worden gestimuleerd, de spie-

ren ontspannen zich en het im-
muunsysteem wordt versterkt.

-5°
Sneeuw

Na een sauna is een duik in  
de verse poedersneeuw de beste 

manier om af te koelen. 

42°
Onsen

Ter afsluiting dompel je je on-
der in de eeuwenoude badtradi-
tie van Japan: de onsen. Omge-

ven door aangenaam warm 
water kun je vanuit de infinity 
pool genieten van het uitzicht 

op de Matterhorn en het  
besneeuwde landschap. 

 W
A

T
E
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Wisselbad van  
ontspanning

In de Mountain Ashram Spa van het Cervo Mountain 
Resort kom je water in al zijn vormen tegen en geniet je van 

ontspanningsrituelen van over de hele wereld.

Z e r m a t t

In Zwitserland vind je niet alleen uitstekende 
wellnesshotels, maar ook hele bestemmingen 
die zich op dit thema hebben toegelegd. 
MySwitzerland.com/spa

W E L L N E S S  D E S T I N A T I O N S
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 H U I Z E N 

Een huis is zoveel meer dan een dak 
boven je hoofd: het kan een getuige van  

zijn tijd zijn, een verhaal vertellen  
of zelfs een meesterwerk zijn.



H
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De Fondation
Beyeler is
totaalkunst.



 H
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D

Onder de koepel
Slenteren en winkelen 
in de Markthalle Basel.

Toen de Markthalle Basel in 1929 werd geo-
pend, had het de op twee na grootste koepel 
van gewapend beton ter wereld. Naast dit 
feit zijn er nog meer indrukwekkende cij-
fers: de koepel is wel 27 meter hoog, heeft 
een overspanning van 60 meter en beslaat 
een oppervlakte van 3000 vierkante meter. 
Nadat de groothandelsmarkt in 2004 ver-
dween, keerde de marktsfeer in 2013 terug 
onder de machtige maar elegante koepel. Nu 
trekken verschillende marktkraampjes be-
zoekers aan en nodigen hen uit voor een cu-
linaire wereldreis of om lokaal vakman-
schap te ontdekken. 
Markthalle Steinentorberg 20, Basel

E

Historisch bad
In Rheinbad Breite 

zweten en zwemmen. 

Het uitzicht op de stad vanuit Rheinbad 
Breite is uniek. Je hebt bijna het gevoel dat je 
over de rivier zweeft. Het Rheinbad Breite 
is een stalen klinknagelconstructie uit de 
19e eeuw. In 1898 werd het als vierde zwem-
bad van de stad geopend – het was toen nog 
tweemaal zo groot als nu. In de loop der ja-
ren waren er telkens weer plannen om het af 
te breken. Maar: de inwoners van Basel 
kwamen in opstand en zetten zich met suc-
ces voor hun “Rhybadhysli” in. Nu trekt het 
in zomer en winter mensen aan: in de zomer 
voor een verfrissende duik in de Rijn, in de 
winter voor een zweetkuur in de sauna.
Rheinbad Breite St. Alban-Rheinweg 195, Basel 

A

Kunsthotspot
In de Fondation Beyeler 

kunst en architectuur bewonderen.

De Fondation Beyeler in Riehen is een van 
de beroemdste adressen voor moderne en 
hedendaagse kunst. Het gebouw is een ont-
werp van architect Renzo Piano. Dus niet al-
leen de tentoongestelde kunst, maar het 
hele gebouw is hier bijzonder. Het gebouw 
gaat in het landschap op en laat de grenzen 
tussen binnen en buiten vervagen. 
Fondation Beyeler Baselstrasse 101, Riehen

B

Voormalig koffiemagazijn
In de silo in de wijk Erlenmatt 

overnachten en smullen.

In Silo gaan geschiedenis en moderne archi-
tectuur hand in hand. In 1912 werd het ge-
bouwd volgens de plannen van architect Ru-
dolf Sandreuter uit Basel en jarenlang was 
het een opslagplaats voor graan en cacaobo-
nen. De verbouwing door de Harry Gugger 
Studio begon in 2016, en in 2020 vond de 
heropening plaats. Nu is Silo een voorbeeld 
van stedelijke herinrichting en een interes-
sante ontmoetingsplaats met een Boutique 
Hostel, creatieve gastronomie en verschil-
lende kunstenaarsateliers. 
Silo Signalstrasse 37, Basel 

C

Soundscapes
In het Stadtcasino Basel 

naar klassieke muziek luisteren.

De muziekzaal van het Stadtcasino Basel 
staat internationaal bekend om zijn uitste-
kende akoestiek. Sinds de opening in 1876 
hebben al tal van beroemde musici dit po-
dium opgeluisterd. Tussen 2016 en 2020 
werd het gebouw door architectenbureau 
Herzog & de Meuron verbouwd en sinds-
dien straalt het als nooit tevoren. 
Stadtcasino Konzertgasse 1, Basel 

Ontdek de  
architectonische 
hoogtepunten  
van Basel 
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B a S e l

Gebouwen met geschiedenis
Wie door de straten van Basel slentert, komt tal  

van architectonische schatten tegen. Vele 
zijn oude sterren, maar er komen ook steeds nieuwe bij. 



A
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De uurwerk- 
metropool

De  
middeleeuwse 

stad

Stad van de  
belle époque

A  Art nouveau
Artistieke art nouveau-elementen 
kunnen in La Chaux-de-Fonds  
te voet worden ontdekt. Je hoeft 
alleen maar goed te kijken. 
De hele oude binnenstad

 
B  Maison Blanche  

Le Corbusier
Deze prachtige villa was het 
eerste gebouw van de architect. 
Chemin de Pouillerel 12

 
C  Crematorium

Het art nouveau-gebouw op  
de gemeentelijke begraafplaats 
is een uniek voorbeeld van 
totaalkunst.
Rue de la Charrière 120

D  Fri Art – Art Gallery
Het centrum voor hedendaagse 
kunst is wereldberoemd. 
Petites-Rames 22

 
E  Sint-Nicolaaskathedraal 

De klokkentoren van het  
gotische gebouw is nooit 
afgemaakt.
Rue du Pont-Suspendu

 
F  Espace Jean Tinguely – 

Niki de Saint Phalle
In een oude tramremise 
ontmoeten de werken van het 
kunstenaarsechtpaar elkaar.
Rue de Morat 2

G  Centre Dürrenmatt
Een door Mario Botta ontworpen 
museum boven de stad laat  
het artistieke en literaire werk 
van Friedrich Dürrenmatt zien.
Chemin du Pertuis-du-Sault 74

 
H  Kunsthistorisch museum

Achter de statige museummuren 
wachten je kunstwerken 
uit verschillende eeuwen.
Esplanade Léopold-Robert 1 

 
I  Kasteel en abdijkerk 

Het goed bewaarde kasteel en  
de imposante romaans-gotische 
kerk zijn de historische  
herkenningspunten van de stad.  
Rue de la Collégiale 3

La Chaux-de-Fonds in de Jura 
van Neuchâtel staat bekend als 
de uurwerkmetropool van Zwit-
serland. De stad, idyllisch inge-
bed tussen weiden en bossen, is 
ook de geboorte- en werkplaats 
van Charles-Édouard Jeanne-
ret, die als architect onder de 
naam Le Corbusier wereldbe-
roemd werd. En als je de stad 
vanuit de lucht bekijkt, merk je 
nog een bijzonderheid op: de 
straten zijn in een schaakbord-
patroon aangelegd, zoals je ge-
woonlijk vooral bij grote Ameri-
kaanse steden ziet. 

Fribourg ligt op een uitstekende 
rots waar de rivier de Saane om-
heen stroomt en is een van de 
mooiste middeleeuwse steden 
van Zwitserland. Een wande-
ling door de oude binnenstad, 
langs gotische gevels uit de 
15e eeuw, is als een reis door de 
tijd. Op de stadswandeling “Frÿ-
burg1606” wordt dit gevoel nog 
sterker: bezoekers worden hier 
met augmented reality terugge-
stuurd naar de 17e eeuw. De ge-
schiedenis van de stad komt zo 
in de vorm van virtuele anima-
ties tot leven. 

Aan de oevers van het Meer van 
Neuchâtel ligt Neuchâtel, een 
stad met een rijk cultureel en 
architectonisch verleden. Tij-
dens de belle époque beleefde 
de stad een bijzondere bloeipe-
riode: de jaren tussen 1896 en 
1914 werden gekenmerkt door 
levensvreugde, optimisme en 
vooruitgang – op verschillende 
stadsrondleidingen met als 
thema “Neuchâtel à la Belle 
Époque” kun je je onderdompe-
len in deze periode. Ter afslui-
ting is een tochtje met het 
stoomschip “Le Neuchâtel” uit 
het begin van de 20e eeuw de 
moeite waard.

F r i B o u r g
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Op naar  
La Chaux-  de-Fonds 

Op naar  
Fribourg 

Op naar   
Neuchâtel 

Parels van West-Zwitserland
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D

Historisch monument
Jachten tellen en geschiedenis  

herdenken in Port Noir. 

Terwijl zeilliefhebbers zich vergapen aan de 
talloze jachten, herdenken liefhebbers van 
geschiedenis bij het monument voor 1. juni 
1814 de aankomst van het leger van het eed-
genootschap, en de dag waarop Genève deel 
werd van de statenbond. Na deze geschiede-
nisles ga je naar het stijlvolle restaurant Le 
82 in het prachtige Parc La Grange, op loop-
afstand van de haven.
Port-Noir Quai Gustave-Ador 87, Genève

E

Een vleugje zomer
In de botanische tuin tussen 
exotische planten wandelen. 

Het maakt niet uit of het buiten stormt of 
sneeuwt: in de kassen van de botanische 
tuin is het altijd zomer. Onder de glazen da-
ken groeien tropische en mediterrane plan-
ten uit vijf continenten: Onder andere palm-
bomen, orchideeën, reuzenwaterlelies en 
cactussen groeien hier en nemen je mee op 
een wereldreis. 
Conservatoire et Jardin botaniques Genève  
Chemin de l’Impératrice 1, Pregny-Chambésy

Genève vanaf
het water
ontdekken 
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A

Winterse oase
In het Bains des Pâquis

ontspannen en genieten.

Dit meerzwembad wordt ook in de winter 
goed bezocht. In plaats van zonnen is het 
tijd om te zweten in de sauna en in de ham-
mam en om in het Turks bad te genieten van 
de oosterse badcultuur. Als de honger toe-
slaat, is het niet ver naar de Buvette des 
Bains. De specialiteit van dit restaurant is 
een heerlijke fondue.
Bains des Pâquis Quai du Mont-Blanc 30, Genève

B

De parel van het meer
Vanuit het Parc de la Perle  

du Lac naar de bergen kijken.

Het park aan het meer dankt zijn naam aan 
de vrouw van Hans Wilsdorf, oprichter van 
het horlogemerk Rolex. Hier kun je het mu-
seum voor wetenschapsgeschiedenis be-
zoeken of genieten van het uitzicht op de 
Mont Blanc.
Parc de la Perle du Lac  
Rue de Lausanne 128, Genève 

C

Cirkelvormige zwemplek
Vanaf de Ponton de Cologny een

sprong in het koude water wagen.

De boven het water zwevende houten cirkel, 
met een doorsnede van 40 meter, is sinds 
juli 2020 nog een blikvanger aan de oever 
van het meer. In de winter wordt hier geoe-
fend voor de “Coupe de Noël”, het kerst-
zwemmen van Genève. Het traditionele eve-
nement vindt sinds 1934 elk jaar in 
december plaats. Als dat je wat te koud is, 
kun je ook aan wal blijven en het waterspel 
van de Jet d’Eau bekijken. 
Pontons du quai de Cologny  
Quai de Cologny, Cologny

g e n è v e

Een nieuwe kijk op Genève
Wie een andere invalshoek kiest, ontdekt 
vaak nieuwe dingen. Zo vallen de mooiste 

plekjes langs de oever op wanneer je de stad 
vanaf het meer bekijkt. 
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Het schilderachtige Bergün  
ligt aan de spectaculaire spoorlijn 
tussen Chur en het Engadin,  
die vanaf Thusis tot het UNESCO-
werelderfgoed behoort. 

I n het hartje van het bergkanton Graubünden stroomt de koude 
Albula door het wildromantische landschap van Parc Ela. Daarbij 

verzamelt ze het water van honderden zijriviertjes en brengt het 
naar de machtige Rijn. Bijzonder mooi is het landschap aan de bo-
venloop van de rivier, tussen de machtige Piz Kesch en de Piz Ela, 
waar de rivier zich diep in de rotsen heeft ingegraven en het dal 
heeft omgevormd tot een speels kunstwerk met diepe kloven en 
hoge watervallen. Maar op een gegeven moment opent het dal zich 
en maakt het plaats voor een grote weide. Daar ligt het bergdorp 
Bergün, een oude nederzetting met vele prachtig versierde histori-
sche huizen langs de bergpas. Reizigers op weg naar het Engadin 
stopten hier ooit om op krachten te komen voor het laatste lange 
stuk over de Albulapas. 

Toen de spoorlijn kwam om nog meer reizigers en goederen naar 
het Engadin te brengen, heerste er in Bergün een sfeer van opti-
misme. Men hoopte dat het extra verkeer het dorp tot nieuwe bloei 
zou brengen. Het symbool hiervan is het Kurhaus, dat in 1906 werd 
gebouwd toen de jugendstil haar hoogtepunt beleefde, en dat 
smaakvolle ontspanning bood aan de gasten uit “het Unterland”. 
Maar in plaats van in Bergün te stoppen, gingen de reizigers direct 
verder. Je kunt het ze niet kwalijk nemen, want het spectaculaire 
spoorwegtraject is uniek en werd in 2008 toegevoegd aan de  
UNESCO-werelderfgoedlijst. 

De inschattingsfout van toen kun je nu als geluk zien. Het Kurhaus 
heeft jarenlang geworsteld om te overleven en kon wegens geldge-
brek lang niet worden gerenoveerd, maar in 2002 erkende men de 
waarde van de oorspronkelijke architectuur en werd het grotendeels 
ongewijzigde gebouw zorgvuldig gerenoveerd. Sindsdien prijkt het 
Kurhaus – uitgeroepen tot historisch hotel van het jaar 2012 – weer 
trots boven Bergün en biedt het bezoekers stijlvolle accommodatie 
in dit unieke landschap. 

Het juweel
van Bergün

B e r g ü n



Nog meer Swiss Historic 
Hotels ontdekken 

Blauer Rosensaal
Mooie witte roosjes sieren het lichtblauwe 
plafond. De grote balzaal met zijn originele 
ramen en historische wand- en plafond-
lampen uit 1906 is een van de waardevol-
ste bewaard gebleven zalen uit de jugend-
stilperiode. Vermoedelijk zijn de rozen een 
kopie van de Glasgow Roses die de Schotse 
architect Mackintosh indertijd ontwierp. 
Toen het gebouw jarenlang een eenvou-
dige herberg voor gezinnen was, droom-
den de kleintjes hier in stapelbedden en 
speelden ze overdag voetbal. Meerdere ja-
ren lang waren de plafonds en muren van 
de zaal met bruine verf bedekt. Bij de zorg-
vuldige restauratie in 2002 kregen ze ech-
ter hun originele glans terug. 

Rotanmeubels
In de begintijd van het hotel zorgden met 
de hand gevlochten fauteuils uit Vietnam 
voor gezelligheid. Om de flair van deze be-
gintijd terug te brengen, zochten de eige-
naars een familiebedrijf dat de meubels 

van nieuw rieten vlechtwerk heeft voor-
zien. Sinds 2006 zitten gasten in de lobby 
net als vroeger in de bereisde fauteuils en 
verliezen ze zich in boeken over de wereld. 

Bioscoop
Een oude bioscoopaffiche voor de film “Se-
crets” van zaterdag 18 augustus 1924 laat 
zien dat hier al vroeg films werden ge-
draaid. Omdat het Kurhaus niet in bio-
scoopgidsen van vroeger wordt vermeld, 
gaat men ervan uit dat een rondreizende 
bioscoop gasten en lokale bevolking hier 
regelmatig van gezellige filmavonden 
voorzag. Tegenwoordig worden groot en 
klein in de bioscoopzaal getrakteerd op 
klassiekers uit de filmgeschiedenis.

Kranen
De gekrulde kranen op de wastafels en 
badkuipen in de historische kamers zijn 
ware juweeltjes. Vele zijn origineel en ko-
men uit het Kurhaus Bergün, en ook ko-
men er een aantal uit andere grands 
hôtels. Indertijd kwamen loodgieters uit 
Engeland om de moderne watervoorzie-
ning in de kamers te installeren, want het 
waren de Britten die de kunst van het 
loodgieten en -buigen als geen ander be-
heersten. De in pak geklede vakmannen 
kwamen naar Bergün en maakten de pij-
pen achter gesloten deuren.

Oven in de oude keuken
In de kelder, waar de oude keuken zich be-
vindt, verspreidt een grote houtkachel ro-
mantische verhalen en heerlijke geuren. 

Kurhaus Bergün
J U G E N D S T I L  I N  E E N  R O M A N T I S C H  L A N D S C H A P

In het voorjaar van 1906 opende het Kurhaus zijn deuren om Bergün 
als acclimatisatieoord voor het hoger gelegen Engadin en als  

luchtkuuroord op de kaart te zetten. Bij de opening bood het veel  
comfort: centrale verwarming, elektrisch licht, een lift, een  

damessalon, biljart en zelfs een donkere kamer. Veel van het originele 
meubilair is bewaard gebleven en zorgvuldig opgeknapt. Laten  

we eens een kijkje nemen.
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Want aan het eind van de 19e eeuw was het 
gebruikelijk om de keuken in de kelder te 
bouwen. De huidige keuken is nu vlak 
naast de eetzaal. Tijdens de wintermaan-
den wordt ook de oude oven tot leven ge-
bracht. Want chef Marcus Lübke is verliefd 
geworden op de oude keuken en tovert met 
een vijfgangenmenu de streek en zijn pro-
ducten op de lange tafel. s
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 M E N S E N 

De slee staat bekend als het oudste door de 
mens gemaakte vervoermiddel. Nu staat het 
voor vreugdevolle avonturen in de sneeuw 

waar jong en oud samen van kunnen genieten.



 
De “velogemel” is  
een “Grindelwald-
nernbnn Original”.

M
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N



g r i n d e l wa l d

Op snelle glijijzers
De slee is een populair wintersportartikel voor 

jong en oud. In Zwitserland vind je niet alleen talloze 
mooie sleebanen, maar ook bijzondere voertuigen.

A l in het stenen tijdperk gebruikten de 
mensen de slee als transportmiddel – 

grottekeningen getuigen hiervan. Daarmee 
is het het oudste door de mens gemaakte 
vervoermiddel. Vandaag de dag is de slee 
dankzij zijn veelzijdigheid misschien wel 
het populairste wintersportartikel. Zelfs 
kleine kinderen suizen ermee van be-
sneeuwde hellingen of worden door hun 
ouders door het winterlandschap getrok-
ken. Maar de professionals razen in een 
bobslee op hoge snelheid een ijskanaal af, 
bijvoorbeeld op de Olympische bobsleebaan 
van St. Moritz naar Celerina.

Bij gewoon sleeën komt er zelden zoveel 
adrenaline kijken, maar de pretfactor is des 
te belangrijker. In Zwitserland wordt hier-
voor gewoonlijk de Davos-slee gebruikt. De 
in de 19e eeuw ontwikkelde slee, die van 
oudsher van essenhout wordt gemaakt, is 
in ons land de meest voorkomende vrije-
tijdsslee. Wie het sleeën wat avontuurlijker 
wil maken, kan naar Grindelwald reizen, de 

geboorteplaats van de “velogemel”. Dit 
voertuig – een kruising tussen een fiets en 
een slee – werd meer dan 100 jaar geleden 
uitgevonden door houtzager Christian 
Bühlmann. Door de gevolgen van polio was 
hij niet goed ter been en in de zomer was hij 
altijd met de fiets op pad. Maar in de winter 
kwam hij in de diepe sneeuw niet ver. De 
oplossing: een op een fiets lijkend houten 
frame met een stuur, en met glijijzers in 
plaats van wielen. Bühlmann vroeg op 1 
april 1911 octrooi aan voor deze “enkelspo-
rige bestuurbare sportslee”. Sindsdien heeft 
de velogemel in Grindelwald een cultstatus 
verworven. Veel locals hebben hun eigen 
velogemel, bezoekers kunnen op verschil-
lende plaatsen de ongewone sneeuwfietsen 
huren en – na een paar wiebelige eerste me-
ters – de sleebanen rond Grindelwald uit-
proberen. Elk jaar in februari gaat het er bij 
de velogemel-wereldkampioenschappen op 
de Bussalp snel aan toe als locals en bezoe-
kers van heinde en verre om de wereldtitel 
strijden. 

 
De velogemel is 

een kruising tussen 
een slee en een fiets.
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S C H w y Z

Familiebedrijf
V I E R D E  G E N E R AT I E 

S L E E B O U W E R S

Lindauer sleeën zijn vaak op de sleebanen in Schwyz en omgeving 
te vinden. Ze worden al vier generaties lang in Schwyz zorgvuldig 

met de hand gemaakt. Jo Lindauer werkt sinds 1970 in  
het familiebedrijf; zo’n tien jaar geleden werd ook zijn dochter  

Viola enthousiast over het ambachtswerk. Sindsdien bouwt  
het vader-dochterduo de prachtige houten sleeën samen.  
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Husky’s hebben genoeg energie voor een heel team atleten en zijn 
perfecte helpers voor snelle slee-avonturen in de sneeuw. 

Ze kunnen negen keer hun eigen lichaamsgewicht trekken en 
hebben een uitstekend richtingsgevoel, waardoor ze nooit van  

de bekende route afdwalen – zelfs niet als die verborgen ligt onder 
een dik pak sneeuw. Tijdens een huskytrekking of een 

huskysleetocht kun je vriendschap sluiten met de dieren en  
hun onbedwingbare kracht voelen. 

H e e l  Z w i t S e r l a n d

Met husky’s door 
de winterwereld

D I E R L I J K E  H E L P E R S
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7.00 uur
Goed gevoed 

Bij het ontbijt in de Reka- 
vakantiewoning is het zaak 

om genoeg energie te tanken 
voor de dag – er valt tenslotte 

veel te beleven. 

9.00 uur
School voor sneeuwhazen 
Terwijl de kleintjes in het 

Hexenland van de sneeuw-
sportschool Belalp les krijgen, 

genieten de groten 
van de prachtige afdalingen.

12.00 uur
Batterijen opladen 

De hele familie komt in een van 
de bergrestaurants weer  

samen voor een pauze en een 
versterking. 

14.00 uur
Sleepret

’s Middags staat een slee-avon-
tuur op het programma. De on-
geveer tien kilometer lange af-
daling tussen Belalp en Blatten 
is heel leuk voor het hele gezin. 

17.00 uur
Leesuurtje 

Na een dag vol actie gaat ieder-
een terug naar de vakantiewo-

ning. Hier gaan jullie lekker  
op de bank zitten om het ver-

haal over de kleine heks van de 
Belalp te lezen.

19.00 uur
Naar bed

Na het avondeten is  
het voor de kleine  

avonturiers niet ver meer  
naar hun bed.

Ontdek de mooiste 
gezinsaanbiedingen 

12u
B

l at t e n - B e l a l p

i n

De vakantiebestemming Blatten-Belalp bij de Grote Aletschgletsjer is een paradijs voor ge-
zinnen. In het Reka-vakantiedorp vind je betaalbare accommodatie en als officiële Family 
Destination zijn het aanbod en de infrastructuur speciaal afgestemd op de behoeften van 
kinderen en hun begeleiders. Een bijzondere highlight is de sleebaan van Belalp naar Blatten 
met zijn vele bochten – zowel overdag als bij maanlicht een ware belevenis.  

Winterpret 
voor het hele gezin

In de regio Blatten-Belalp in Wallis vinden gezinnen alles, 
wat ze nodig hebben voor een geslaagde wintervakantie.
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De conciërge staat 
discreet voor je klaar. 
Met veel informatie  

en tips vervult hij al je 
wensen. 
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Duurzaam reizen 
in Zwitserland

  
Het is tijd voor een nieuwe manier van reizen. Maar duurzaam  

op pad zijn betekent niet noodzakelijk dat je het met minder moet 
stellen. Inspiratie voor je volgende reis:

Bescherm de winter
De ngo “Protect Our Winters” organiseert 
onder andere toerski- en freerideweeken-
den met experts op het gebied van klimaat-
bescherming. Zo word je veilig door de ber-
gen geleid en leer je tegelijkertijd wat je kunt 
doen om ervoor te zorgen dat winterbeleve-
nissen in de bergen ook over 50 jaar nog 

mogelijk zijn. 

Spring op de trein 
In Zwitserland brengt het ov je ook naar 
kleinere en meer afgelegen plaatsen en met 
9000 treinen per dag vind je zeker een ge-
schikte verbinding. De SBB brengt boven-
dien je winterbagage van station naar sta-
tion of zelfs van deur tot deur, zodat je bij 
alle weersomstandigheden ontspannen en 
milieuvriendelijk van je reis kunt genieten. 

Geniet van verantwoord koken
De Michelingids heeft sinds 2021 een 
nieuw symbool: de groene ster staat voor 
duurzaamheid in de gastronomie. In de 19 
bekroonde restaurants kun je genieten van 
een verfijnde keuken met regionale pro-
ducten en er zeker van zijn dat er op verant-
woorde wijze met dieren en natuur wordt 

omgegaan. 

Bezoek de steden 
In de Zwitserse steden wemelt het van de 
creatieve geesten die zich ook als onderne-
mers inzetten voor het thema duurzaam-
heid. Ze brengen het in de praktijk in de 
vorm van lokaal en eerlijk geproduceerde 
producten of innovatieve gastronomische 
projecten. Dat kun je het beste op een ste-

dentrip ontdekken. 

Campagne voor meer duurzaamheid
Swisstainable belicht wat er al bestaat op het gebied  
van duurzaamheid en stimuleert nieuwe ideeën.

Meer informatie:
» MySwitzerland.com/swisstainable
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Laat je inspireren
Zwitserland Toerisme heeft over de schouders meege-
keken van mensen die zich met nieuwe ideeën of een 
milieubewuste levensstijl inzetten voor meer duur-
zaamheid. Zo zijn prachtige verhalen ontstaan die zin 

geven in meer. 

“My Swisstainable Journey” 
is een serie inspirerende  

persoonlijke verhalen.
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ZwitserlandMobiel 
Duurzame winterbelevenissen: meer dan 600 uitstapjes 
met ov-aansluitingen in één muisklik. 

» App ZwitserlandMobiel
» switzerlandmobility.ch/winter
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Reis per trein en bus door het besneeuwde landschap en geniet tijdens het sneeuwschoenwandelen, winterwan-
delen of sleeën van de bijzondere magie van de natuur in haar zachte winterkleed. Met deze tips kun je met volle 
teugen van de winterrust genieten. Alle verhalen in één oogopslag  Kaart op de laatste pagina.
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S N E E U W S C H O E N - 
WA N D E L E N

 Montreux

Tocht met  
“zeezicht” 
Bij zonsondergang hoog 
boven het Meer van Genève.

A  Bijna niemand denkt aan 
sneeuwschoenwandelen bij 
het Meer van Genève – ten 
onrechte! Een sneeuwschoen-
tocht in Caux aan de voet van 
de Rochers de Naye biedt 
prachtige uitzichten – vooral bij 
zonsondergang moeilijk te 
evenaren. Een glas lokale wijn 
maakt de belevenis compleet.

Tandradspoorweg naar de top 
van de Rochers de Naye.

 Les Paccots

Culinaire tocht  
Fondue uit een rugzak in de 
Voor-Alpen van Fribourg.

D  Met de fonduekit in je 
rugzak maak je een rondwan-
deling, weg van de pistes en de 
skiliften. Het motto: stoppen 
waar je wilt, fondue maken en 
smullen. Maar een plek kiezen 
om te stoppen valt nog niet 
mee, want er zijn zo veel 
prachtige uitkijkpunten.

In Châtel-St-Denis 
Fribourger Cuchaule proeven.

 Riederalp

Zo dicht bij  
de hemel 
Met zicht op gletsjers, vierdui-
zenders en oerbos.
Tijdens deze begeleide 
sneeuwschoenwandeling 
beneemt het uitzicht op de 
Aletschgletsjer, de grootste 
Alpengletsjer van Europa, en 
de majestueuze vierduizenders 
je telkens weer de adem.

Smullen van Walliser schotels op 
het zonneterras van het Golfhotel.

S L E E Ë N

 Grindelwald

De andere slee 
Een velogemelrit met zicht op 
Eiger, Mönch en Jungfrau.

C  Slee + fiets = velogemel. 
Deze slee is in het Berner 
Oberland uitgevonden en werd 
vroeger gebruikt als vervoer-
middel, niet als tijdverdrijf. Nu 
is dat anders: de pret begint bij 
het station van Grindelwald, 
waar de voertuigen te huur zijn. 
Dan gaat het met de bus 
omhoog naar Bussalp, waar 
het snelle avontuur kan 
beginnen.

Het beste uitzicht op de Eiger, 
Mönch en Jungfrau heb je op het 
eerste stuk. 

 Stoos

Diep en
weids uitzicht 
10 meren, talloze bergtoppen, 
snelle afdaling.
Dankzij de blootgestelde 
ligging is het uitzicht vanaf de 
Fronalpstock fenomenaal. Maar 
de snelle sleerit naar het 
middenstation is minstens zo 
aantrekkelijk. De snelle route 
met veel bochten biedt 
sleepret van topklasse – ook al 
is het niet echt voor beginners.

De Stoos op met de steilste 
kabelspoorweg ter wereld.

 Fiescheralp

Eeuwige  
afdaling 
Bochtige sleepret in Wallis.
De route van de Fiescheralp 
naar Lax is meer dan  
13 kilometer lang. Al slingerend 
ga je bergafwaarts door 
besneeuwde bossen. De shuttle 
brengt je terug naar Fiesch 
voor de volgende ronde – als je 
daar nog de kracht voor hebt.

Slee na een fondue ’s avonds met 
een hoofdlamp het dal in.

W I N T E RWA N D E L E N

 Braunwald

Glarner  
luchtkuur
Mooie routes naar 
markante toppen.

B  De wandeling loopt door de 
sprookjesachtige bergwereld 
van Braunwald en biedt 
uitzichten op de Tödi en andere 
Glarner toppen. De ijsgalerij in 
de rotsen en de diepste 
dalinsnijding van Zwitserland zijn 
bijzonder indrukwekkend. Het 
hoogteverschil tussen de Tödi, 
de hoogste berg van Glarus, en 
het dorp Linthal is bijna 3000 m.

Zonneterras van het 
beschermde Ortstockhaus. 

 Savognin

Wild op  
het spoor 
Herten kijken in de winter.

E  Met een verrekijker in je 
rugzak en onder begeleiding 
van een lokale gids wandel je in 
15 minuten naar een zuidhelling, 
die de herten letterlijk aantrekt. 
Om de dieren niet te storen 
wordt altijd een minimumaf-
stand in acht genomen.

Warm aankleden. Met de 
schemering komt ook de kou.

 Kandersteg

Weg van alles
Winterwandeling 
ver van de beschaving.

F  Na de kabelbaanrit van 
Kandersteg naar Sunnbüehl is 
het 400 m hoogteverschil en 
4 uur lopen naar de Gemmipas. 
Een indrukwekkende route die 
in de middeleeuwen de 
hoofdverbinding tussen het 
Berner Oberland en Wallis was. 
Met een beetje geluk staat er 
een voorbijvliegende 
lammergier op je finishfoto op 
de Gemmi.

Een bed in afzondering biedt het 
Hotel Schwarenbach.
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Swissrent
Vanaf je logeeradres direct de sneeuw in: dankzij 
het uitgebreide aanbod aan huurmateriaal van 

Swissrent zijn wintersporters voor elk avontuur 
goed uitgerust. » swissrent.com
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FA M I LY D E S T I N AT I O N S

Voor jong  
en oud
Perfecte gezinsvakanties 
van A tot Z. 
Gezinnen zijn echt van harte 
welkom in de 25 vakantieoorden 
met het Family Destination-
label. De aanbiedingen zijn 
speciaal afgestemd op de 
behoeften en wensen van 
kinderen en hun begeleiders. 
Onze highlights:

MySwitzerland.com/family O
p 

de
 p

is
te

Met ongeveer 7000 kilometer aan pistes is Zwitserland een paradijs voor wintersporters. Gevorderden, maar 
ook beginnende pisteduivels en poedersneeuwliefhebbers vinden hier hun geluk. Moderne technologieën en de 
nieuwste aanbiedingen maken het mogelijk. Alle verhalen in één oogopslag  Kaart op de laatste pagina.

M E E R D U U R Z A A M H E I D

 Tenna

Skilift op  
zonne-energie
De pionier is jarig.
In het Safiental in Graubünden 
staat de eerste skilift ter wereld 
op zonne-energie. De 450 
meter lange installatie vervoert 
sneeuwsporters en produceert 
tegelijk zonne-energie. 
Dit jaar wordt de skilift 
tien – happy birthday!

 Melchsee-Frutt

Sneeuw maken 
zonder stroom
Het is de hoogte. 
In 2013 begonnen inwoners van 
Centraal-Zwitserland met een 
proef, nu hebben ze al 19 “Nessy 
Zero E” sneeuwlansen. De Zwit-
serse uitvinding spuit sneeuw, 
enkel en alleen met waterdruk. 
Het water komt uit de meren 
hoog op de Melchsee-Frutt.

 St. Moritz

Visie  
100 % water- 
recycling 
Wereldprimeur in het Engadin.
St. Moritz wil zijn pistes vanaf 
2025 alleen nog maar met 
gerecycled water van kunst-
sneeuw voorzien. Daarvoor 
plant de stad nu een tweede 

reservoir. Op 2500 m hoogte 
wordt er dan smeltwater verza-
meld dat in de herfst weer als 
sneeuw op de piste komt. Ze 
willen in het Engadin in totaal 
meer dan 4 GWh stroom 
besparen, wat overeenkomt 
met het jaarlijkse verbruik van 
900 gezinshuishoudens.

 Flumserberg

Sneeuwmeting 
per pistevoertuig 
Meer weten – 
minder besneeuwen.
Bergbahnen Flumserberg AG 
gebruikte als eerste Snowsat, 
een technologie die de diepte 
van de sneeuw onder het 
pistevoertuig meet. Zo is er 
minder sneeuw nodig om 
oneffenheden weg te werken; 
je hoeft minder te besneeu-
wen en minder preparatie-
werkzaamheden te doen. In 
heel Zwitserland zijn momen-
teel 190 voertuigen in  
28 skigebieden met deze 
technologie uitgerust.

 Zuoz

Funslope  
Gian Plaiv
Een pretpiste voor 
het hele gezin. 
De Funslope Gian Plaiv is een 
bijzondere parcoursmix met 
pistes, snowpark en crosstra-
ject; populair bij jong en oud, 
beginners en gevorderden.

 Sörenberg

Het kinder- 
paradijs 
Afwisselend en speels. 
Van het Kids Village tot het 
Kinderland met overdekt 
tovertapijt en de Kids Freestyle 
Line voor de allerkleinsten – er 
is voor elke leeftijd wel wat wils.

S K I Ë N  M E T  
H E T H E L E  G E Z I N

 Braunwald

Kinderland  
Hüttenberg  
Het kinderland voor 
het hele gezin.
Braunwald biedt naast 30 km 
aan pistes het Hüttenberg 
Kinderland met twee touwlif-
ten voor de allerkleinsten, 
schansen, parcoursen en tal 
van oefenmogelijkheden.

 Hasliberg

Skihäsliland 
Bidmi
Het ultieme skischool- 
oefenterrein.
Meiringen-Hasliberg heeft 60 
km aan pistes en het Skihäsli-
land biedt zes skiliften, een 
carrousel en een funpark.
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Grand Train Tour of Switzerland 
Ontspannen van highlight naar highlight 
reizen en door het treinraam genieten van  
het adembenemende landschap.

» 1280 kilometer 
» Wereldberoemde panoramatrajecten
» Topbezienswaardigheden en -berguitstapjes

Magische winterreizen 
met de trein

B evroren meren, luchtig-lichte poedersneeuw en majestueuze 
gletsjers: op de Winter Magic Tour is het allemaal gegaran-

deerd. De reis gaat van Luzern via de Jungfrau Regio naar Zermatt, 
waar de wereldberoemde Matterhorn op je wacht. Na een uitstapje 
naar de Gornergrat brengt de Glacier Express je dwars door het win-
terwonderland naar het Engadin. Daarbij doorkruis je prachtige 
landschappen waar de wegen in de winter onbegaanbaar zijn. Het 
was nog nooit zo gemakkelijk om de winter in zijn volle glorie te be-
leven.  MySwitzerland.com/wintermagic

Grand Train Tour Winter Magic Tour

y
Eén land, één ticket

Van de Spartageskarte (budgetdagkaart) 
tot de Swiss Travel Pass – er is voor 

elke bezoeker wel een passend ticket. 
 MySwitzerland.com/tickets

c
Zorgeloos reizen

Zonder bagage en onnodige wachttijd. 
Stuur je bagage gewoon van station  

naar station of van deur tot deur. 
 sbb.ch/luggage

à 
Ontdekken, verzamelen, profiteren

Met de Grand Train Tour 
of Switzerland-app.

 MySwitzerland.com/traintourapp
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Grindelwald    
Eigergletsjer  

Eiger  
Express
Nieuwste technologieën

A  Vanuit Grindelwald lopen 
twee nieuwe kabelbanen naar 
het hart van de bergwereld. De 
Eiger Express, ’s werelds mo-
dernste 3S-kabelbaan, brengt je 
in nog geen 15 minuten naar de 
Eigergletsjer, het hoogste punt 
van het skigebied. Het vertrek-
punt is de nieuwe terminal in 
Grindelwald, waar ook de Männ- 
lichen-kabelbaan vertrekt. 

Zermatt  St. Moritz

Glacier 
Express
Spectaculaire bergpasrit

C  Diepe kloven, hoge bergpassen, 
machtige bergen en glinsterende 
meren: de rit met de Glacier Ex-
press barst van de natuurhigh-
lights. De reis neemt je mee door 
ongerepte winterlandschappen 
van Zermatt naar St. Moritz en is 
een genot voor alle zintuigen.

Zermatt  Gornergrat

Gornergrat 
Bahn
Heel dicht bij de Matterhorn

B  Een bezoek aan de Gornergrat 
op 3089 meter is een must, want 
een beter uitzicht op de majestu-
euze Matterhorn is haast niet mo-
gelijk. De rit alleen al biedt talloze 
ansichtkaartplaatjes: besneeuwde 
lariksen en een indrukwekkend 
bergpanorama.

Grindelwald

Ritduur: 15 minuten 

y Skibelevenis in de 
Jungfrau Regio

z Snow Fun Park op meer 
dan 3500 m hoogte

Zermatt

Ritduur: 33 minuten 

Sleeën tussen  
29 vierduizenders

Sneeuwschoenwandelen  
op de Gornergrat 

Engadin

Ritduur: ca. 8 uur 

In het land van de onbegrensde 
langlaufmogelijkheden

Schaatsen op de  
bevroren St. Moritzersee
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Sneeuwbelevenis in panoramatreinen
’s Ochtends vroeg worden de rails sneeuwvrij gemaakt en verwarmd – 
voor een rit met een zekere kitschfactor.   MySwitzerland.com/panorama
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Voor sneeuwsportliefhebbers

W at een heerlijke lucht! Als je het Oberengadin eenmaal ont-
dekt hebt, wil je steeds weer naar deze paradijselijke plek te-

rug. Op het hoogste punt van het schilderachtige dorpje Surlej ligt 
Hotel Nira Alpina. Het schittert in het zonlicht. De bijzondere lig-
ging aan de skipiste maakt het hotel tot de ideale uitvalsbasis voor 
sneeuwsporters. Buiten zijn er tal van sportieve avonturen te bele-
ven en binnen wacht de gast pure gezelligheid – inclusief whirlpool 
met uitzicht op het prachtige bergpanorama. 

Sportieve avonturen: de  
insiderstip van Nira Alpina is de 
Hahnenseeafdaling naar St. Moritz.

SNOW SPORTS 
HOTELS
MySwitzerland.com/snow-
sportshotels

Deze accommodaties zijn het 
paradijs voor elke sneeuwspor-
ter: ideaal om je na een dag vol 
actie op de piste of de loipe te 
ontspannen, je uitrusting te on-
derhouden en de volgende dag 
weer als eerste op de berg te 
staan. Hier staan de behoeften 
van de gasten voorop.

Nira Alpina A

Silvaplana-Surlej 

Hotel Castell
Zuoz

Hotel Bella Vista
Zermatt

Lenkerhof
Lenk

Huus Gstaad Hotel
Saanen

 à
Snow Sports

Hotels

Handig en 
betrouwbaar 
van A tot Z.

Gezelligheid 
staat voorop.

A

S i l va p l a n a - S u r l e j
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TYPICALLY 
SWISS
HOTELS
MySwitzerland.com/typisch

Regionale bouwstijl, traditio-
nele inrichting of Zwitserse 
specialiteiten op het menu: Ty-
pically Swiss Hotels – zowel de 
stadspaleizen als de landelijke 
hotels – laten het hart van elke 
Zwitserlandliefhebber sneller 
kloppen.

Hotel Fafleralp A  
Blatten 

Hotel Krone 
Sarnen

SWISS 
DELUXE 
HOTELS
MySwitzerland.com/deluxe

Elegante architectuur, heden-
daagse inrichting en service 
van het hoogste niveau: Swiss 
Deluxe Hotels bieden een ex-
clusieve ambiance waarin elk 
moment een blijvende indruk 
achterlaat.

Four Seasons Hotel B  
Genève

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, medische behandeling 
of buitenzwembad: de gasten 
van Spa & Vitality Hotels 
genieten van uitstekende 
en goed verzorgde wellnessho-
tels middenin in de mooiste 
Zwitserse natuur. Precies wat 
gezondheidsbewuste mensen 
waarderen. 

Cervo Mountain Resort
Zermatt

Wellness &  
Spa Hotel Ermitage C   
Schönried

INSPIREREN-
DE SEMINAR-
HOTELS
Vergaderen met uitzicht op een 
prachtig bergpanorama, in een 
voormalig klooster of in een 

luxueuze hightech tent: inspire-
rende seminarhotels zorgen met 
hun bijzondere locatie en uit-
zonderlijk ondersteunend pro-
gramma voor geslaagde verga-
deringen. 

Pilatus Kulm Hotel D

Kriens/Luzern 

Sorell Hotel 
Zürichberg

SWISS FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

Dagopvang, sprookjesuur, kin-
derspa, bioscoopzaal of een 
avontuurlijke speeltuin: 
in de Swiss Family Hotels & 
Lodgings staan de behoeften 
van de kleintjes altijd voorop. 

Reka Feriendorf E

Belalp

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
designlifestyle

Hoge ontwerpeisen, een duide-
lijke vormtaal en zorgvuldig ge-
selecteerde materialen: dankzij 
hun inspirerende architectuur 
wordt een verblijf in een Design 
& Lifestyle Hotel voor gasten 
met stijl een lifestylebelevenis. 

Marktgasse Hotel
Zürich 

Boutique-Hotel Guarda Val F

Scuol

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

Of je nu een groots hotel uit de 
belle époque kiest of een barok 
pensionnetje: in de Swiss Histo-
ric Hotels slapen gasten achter 
door geschiedenis doordrenkte 
muren en genieten ze van de 
sfeer van vervlogen tijden. 

Schloss Wartegg G

Rorschacherberg
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Informatie over 
verdere hotels en 
accommodatie.
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Grootste gemeten sneeuwhoogte

816 cm
gemeten op de Säntis 

in april 1999.

æ 
Officieel Zwitsers kouderecord

-41,8 °C
gemeten op 12 januari 1987 

in La Brévine (NE).

De sneeuwvlok 

3821 m hoogte  
Hoogste 

bergstation
In het skigebied

van Zermatt.

10 km 
Langste beveiligde 

gletsjerafdaling 
De piste over de 

Morteratschgletsjer
in het Engadin.

76 %
Steilste afdaling 

De skipiste 
“Le Mur Suisse” bij 

Champéry in Wallis.

De beroemdste skipiste 
De Lauberhorn-afdaling 

naar Wengen is dankzij de 
skiwedstrijd de bekendste. 

E N E R G I E T E R U G 
W I N N I N G

Gornergrat Bahn

WAT E R K R A C H T
Rhätische Bahn

Z O N N E  E N E R G I E
Staubernbahn

Ideeën voor de winter 
in Zwitserland:

 MySwitzerland.com

De Zwitserse Alpen in cijfers

Er zijn waarschijnlijk nog 
nooit twee sneeuwvlokken 
precies hetzelfde geweest.

í 
Duurzaam ov

Meerdere kabelbanen  
en bergspoorwegen lopen 

geheel of grotendeels  
op duurzame stroom  
en creëren zo nieuwe 

maatstaven voor 
duurzaamheid.

1018 
Een sneeuwvlok bestaat 

uit zo’n triljoen 
watermoleculen.

4 km/u
is de snelheid  

van een vallende  
sneeuwvlok.

De tanden van 
sneeuwvlokken hebben 

onderling altijd een hoek van 
precies 60°.

ò 
Hoogste punt

De Dufourspitze in de 
Walliser Alpen is 

4634 meter hoog.

5 
Hoogste nederzetting
Het dorp Juf op 2126 m 

hoogte is het hele jaar door 
bewoond.

L 
Laagste punt

Het Lago Maggiore in het 
kanton Ticino ligt op 

193 m hoogte. 

De Alpen beslaan 58 % van de totale oppervlakte van Zwitserland. 
In totaal 48 bergen zijn meer dan 4000 m hoog.

Met 4048 m is de Piz Bernina de hoogste berg van de 
oostelijke Alpen en de enige vierduizender in Graubünden. 

Vakantie in 
Zwitserland

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

Advies op (gratis*): 
00800 100 200 30

* Soms geldt lokaal tarief



Ontspannen  

SWISS Alpine 
Lounge

De SWISS Alpine Lounge 
combineert het beste  
van twee werelden: de  

charme van een rustieke 
alpenhut met het vertrouwde 

comfort van de gevestigde  
SWISS Lounges.
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Gratis rit
Het openbaar vervoer brengt 

passagiers stipt, comfortabel en 
met grote regelmaat naar elk  
afgelegen dal. Met de Swiss  

Travel Pass kunnen buitenland-
se bezoekers bijna de  

hele dag gratis met het  
Zwitserse ov reizen.

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 
chocola boven 

de wolken

GASTRONOMIE  
IN DE LUCHT

SWISS Saveurs
Het nieuwe concept maakt 

van de reis ook een  
culinair hoogtepunt.

SWISS Altitude 1150 
Zuiver mineraalwater uit 
Glarus verfrist de gasten  

tijdens de vlucht.

Sprüngli × SWISS
Twee traditionele merken 

die samen zorgen voor heer-
lijke momenten aan boord.

Achtergrondverhalen 
en reistips.

SWISS BLO G

SS

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

í  í
Elk beetje helpt

Vliegen met CO2-compensatie
Met Compensaid kun je de CO2-uitstoot van je vliegreizen 

door de koop van synthetische kerosine (Sustainable Aviation Fuel, afgekort SAF) 
verminderen of compenseren, via de stichting Myclimate.

78 g CO2 
wordt per passagierkilometer 
uitgestoten door de SWISS-

vloot. Voor een personenauto 
ligt de CO2-uitstoot rond 

de 110 g/km.

DU URZAAMH EID IN C IJFERS

Slechts 30 %
is de vraag naar kerosine 

gestegen terwijl 
het aantal passagiers 

en de vervoerprestaties meer 
dan verdubbeld zijn.

-50 % 
CO2 tot 2050: 

dat is het doel van de 
luchtvaartindustrie. 

. 

í
Help mee aan de  
herbebossing in  

Nicaragua.

í
Vlieg met Sustainable 

Aviation Fuel (SAF). In 
vergelijking met fossiele 
brandstoffen vermindert 

SAF de CO2-uitstoot  
met wel 80 %.
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World of SWISS 

SWISSness
Als luchtvaartmaatschappij 
draagt SWISS de waarden 
waar Zwitserland beroemd 

om is dagelijks in alle uithoe-
ken van de wereld uit.

Traditie en moderniteit
Altijd vakkundig  

bruggen bouwen tussen 
oud en nieuw.

Gastvrijheid
De gast een gevoel 

van thuis geven, 
waar hij ook is.

Betrouwbaarheid
Betrouwbaar zijn, in 

elke situatie.

Onderweg






