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Het schilderachtige dorp 
Gandria ligt tussen het 
Meer van Lugano en de 
Monte Brè. © Ivo Scholz
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W elkom op mijn weide. Voel je vrij om in het 
gras te gaan liggen en naar de wolken te 

kijken of om luid mekkerend rond te dollen, dat 
stoort hier niemand. Dat doen wij als we hier zijn 
ook de hele dag.

Laatst was ik op bezoek bij vrienden op een andere 
alpenweide. Ik knabbelde er de hele dag aan verse 
alpenkruiden, had uitzicht op de Matterhorn en 
zag hoe gespierde mountainbikers het prachtige 
landschap verlevendigden (pag. 6).  Schitterend.

Daarna volgde ik het klaterende beekje tot in het 
dal en zag blij hoe stadsmensen zich verfristen  
met ons bergbronwater (pag. 26) of er heerlijk in 
rond speelden (pag. 29). Onderweg keek ik steeds 
nieuwsgierig toe hoe de mensen allerlei specialitei
ten proefden, omdat ik zelf ook zo graag eet. Ik 
vond een kaas die op een monnikshoofd leek wel 
heel origineel. Wanneer je deze kaas wilt proeven, 
wordt er een stuk afgeschaafd, zodat het overblij
vende stuk kaas steeds meer gaat lijken op een 
hoofd met een geschoren kruin (pag. 48). Bizar!

Je kunt maar het beste zelf nog een aantal hoeken 
van dit veelzijdige land ontdekken. En kom daarna 
nog eens terug om mij al liggend in het gras te ver
tellen over je avonturen. Ik zie daar nu al naar uit.

Goede reis!
Rosa

Grüezi.
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 B E R G E N  

Het is nog niet zo lang geleden dat bergbeklim
men voor vrouwen verboden was.  

Nu ontdekken zowel vrouwen als mannen 
de highlights van de Alpen.



 
In het rijk der vier
duizenders: met de 
emountainbike over 
de Haute Route.
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Elektrisch op 
een tweewieler

De Haute Route van Chamonix naar Zermatt is misschien wel de 
beroemdste alpiene toerskiroute door de Walliser Alpen. Slimme 

mountainbikers hebben de legendarische route nu opnieuw uitgevon
den – voor tweewielers. Pret voor iedereen dankzij emountainbikes.

O p twee wielen een pas van 3000 meter 
bedwingen en genieten van het uit

zicht op besneeuwde vierduizenders lijkt 
een avontuur dat alleen voor de meest at
letische sportievelingen weggelegd is. Of 
niet? Maxence Carron is het er niet mee 
eens. “Met een emountainbike kan bijna 
iedereen zich hieraan wagen. Het maakt 
niet uit of je atletisch aangelegd bent of 
niet, of je 15 bent of 75.” Samen met Adrià 
Mercadé richtte de fanatieke mountainbiker 
uit Fully het bedrijf eAlps op en zette hij 
diverse begeleide emountainbiketochten 
op. Zo kan iedereen het per mountainbike 
doorkruisen van de Walliser Alpen beleven. 
 
Je volgt de Haute Route, een meerdaagse 
oversteek van de Alpen die halverwege de 
19e eeuw beroemd werd dankzij ’s werelds 
oudste bergsportvereniging uit Londen. 
De oorspronkelijke route gaat over 180 km 
van Chamonix in Frankrijk naar Zermatt, 
dwars door de Walliser Alpen. Na wande
laars, bergbeklimmers en toerskiërs hebben 
nu ook mountainbikers deze legendarische 
tocht voor zichzelf ontdekt. 

Gasten van eAlps kunnen kiezen uit drie 
verschillende versies van de Haute Route: 
de zevendaagse tocht begint in Chamonix, 
net als het origineel, de vierdaagse in het 
mountainbikemekka Verbier. De gemak

kelijkste variant, de driedaagse Family & 
Friends Haute Route, begint in Vercorin. 
Eindpunt van alle varianten is Zermatt, 
waar een afdaling met uitzicht op de Mat
terhorn nog een laatste keer voor onver
getelijke momenten zorgt. Naast het prach
tige landschapsdecor maken de trajecten 
indruk door de grote verscheidenheid aan 
routes: van flowy singletrails door het bos 
tot alpiene en dus meer technische stuk  
ken – je vindt hier van alles. De mountain
bikers leggen per etappe 35 tot 50 km af en 
overwinnen elke dag zo’n 2000 hoogteme
ters. Hier komt de elektromotor in het spel, 
waarmee je de beklimmingen zonder al te 
veel moeite bedwingt. 

Een groot pluspunt op de tochten van 
eAlps: het bagagetransport is geregeld, je 
bent zorgeloos op pad met alleen je dagrug
zak. De eAlpscrew heeft een picknick, re
servebatterijen en een heleboel knowhow 
bij zich. “Onze gasten zijn echt op vakan
tie. Wij zorgen voor alle details, zij hoeven  
alleen maar te trappen en te genieten.”

De highlights van de vijfde etappe 
A  B  C  D  E   (pag. 8) 
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Afdaling met  

uitzicht op het Lac 
de Moiry en de  

gletsjer erachter.
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H I G H L I G H T S  V A N  D E  D A G E T A P P E  T U S S E N 
La Sage en Hôtel Weisshorn

Met de e-mountain- 
bike over de  
Haute Route 

gemaakt door de vader van eAlpsoprichter 
Maxence Carron, de sappige vruchtenvlaai 
komt uit de keuken van zijn moeder. Verder 
zijn er roggebrood, alpenkaas en lokale fris
dranken. Een eenvoudige maar voortreffe
lijke maaltijd.  

D

Grimentz
Idyllisch geraniumdorp

Het mooie dorp Grimentz op 1564 meter 
hoogte is een echt juweeltje. Langs auto
vrije straten staan door de zon geblakerde 
houten huizen. De vele geraniums in de 
bloembakken voor de ramen zijn vrolijke 
kleurspatten tegen de achtergrond van het 
donkere hout. Een specialiteit van dit au
thentieke Walliser dorpje is de witachtige 
gletsjerwijn die rijpt in oude lariksvaten in 
de kelder van het herenhuis uit 1550.

E

Hôtel Weisshorn
Historisch hotel

De dag vol bikeplezier en schilderachtige 
highlights eindigt boven StLuc bij Hôtel 
Weisshorn. Dit historische hotel ligt hoog 
boven het Val d’Anniviers, op 2337 meter 
boven zeeniveau, en dateert uit 1891.  
Tijdens je tocht verblijf je, net als hier,  
telkens in accommodaties met een geheel 
eigen charme: in een verbouwde stal, een 
historisch boetiekhotel of een blokhut met 
outdoor hot tub. p

A

Col de Torrent
Op grote hoogte

Zoals de naam al doet vermoeden, voert de 
Haute Route de mountainbikers naar indruk
wekkende hoogten. De route bereikt zijn letter
lijke hoogtepunt op de 2916 meter hoge Col  
de Torrent. De beklimming van de pas is een uit
daging, maar afgezien van een paar lastige me
ters is alles berijdbaar; de elektromotor helpt 
goed bij het bedwingen van de hoogtemeters. 
Op de top kan het gebeuren dat de wolken plot
seling aan je voeten liggen, terwijl het uitzicht 
op de besneeuwde vierduizenders je de adem 
beneemt. 

B

Lac des Autannes
Kristalhelder bergmeer

Zo’n 200 meter onder de Col de Torrent, op 
2685 meter hoogte, glinstert het bergmeer  
Lac des Autannes in de zon. Bij mooi weer kun 
je vanaf de oever van het meer genieten van een 
prachtig uitzicht op de bovenste Moirygletsjer 
en de 4357 meter hoge Dent Blanche. Na de 
lange klim in het zadel is een verfrissend  
voetbad in het koude, heldere water hier verlei
delijk – maar het is ook heel goed mogelijk dat  
je de flow op de trail langs het meer niet wilt  
onderbreken en de rit wilt voortzetten naar de 
volgende parel, het turkooisblauwe stuwmeer 
Lac de Moiry.

C

Picknick aan de voet van de 
Moiry-gletsjer

Picknicken met uitzicht

Met de machtige gletsjer in het zicht is het tijd 
voor de middagpauze. Zoals altijd tovert de 
eAlpscrew een uitgebreide picknick tevoor
schijn die niets te wensen overlaat. Het ge
droogde vlees op de “Walliser Teller” is zelf  
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ROADMACHINE
THE ONE-BIKE COLLECTION

bmc-switzerland.com/roadmachine



p Enduro MTB Skills Development
Op de trails rond Fully in Wallis werken 
vrouwelijke mountainbikers in het kader 
van het tweemansbedrijf Guided by Women 
aan hun techniek, om ook op steil, veel
eisend terrein snel en vol zelfvertrouwen  
te bewegen. 

A Noodreparaties op de trail
Wat moet je doen bij een lekke band, ge
broken ketting of kromme velgen? Opdat 
pech niet het plotse einde van hun moun
tainbikeavontuur betekent, bereiden vrou
welijke mountainbikers zich in de cursus van 
Bella Bike in Altendorf voor op materiaal
problemen.

n Swiss Valais Trails
Ontdek samen met de succesvolle trailrun
ster Lizzy Hawker enkele van de mooiste 
trails in het Mattertal en verbeter je uithou
dingsvermogen en looptechniek. En voor 
het broodnodige evenwicht kun je na het 
rennen door de bergen ontspannen bij yoga 
en meditatiesessies.

4 Hoogtetocht voor beginners
De berg roept: tijdens de trainingstocht 
van de Mammut Alpine School leren berg
liefhebbers al het noodzakelijke over alpiene 
tochten en wagen ze zich onder begeleiding 
aan hun eerste tochten op de Sustenhorn en 
de Vorder Tierberg. 

100 % Women  
Peak Challenge

Vrouwen veroveren de bergen 

Er zijn niet minder dan 48 vier
duizenders in de Zwitserse  

Alpen. Het is de bedoeling dat 
die tot september 2021 allemaal 

door vrouwenteams beklom
men zijn.

De 100 %-Women-
aanbiedingen
in een oogopslag 

Meedoen en meeleven  
Alle informatie over de
Challenge vind je hier:  

 peakchallenge. 
MySwitzerland.com

Grosses Fiescherhorn
4049 m hoogte

Piz Bernina
4049 m hoogte

Grand Combin de la Tsessette 
4135 m hoogte

Matterhorn 
4477 m hoogte

7	 6 maanden
	 48 pieken

Pure vrouwenpower 
Als mannen het kunnen, kunnen vrouwen het ook. Toch zijn  

vrouwen vaak ondervertegenwoordigd in de bergsport.  
De campagne 100 % Women wil daar verandering in brengen 

en biedt een kleurrijke variëteit aan aanbiedingen die vrou
wen op bergtoppen, gletsjers en mountainbikes brengt.

E E N  G R E E P  U I T  D E  M E E R  D A N  2 0 0  A A N B I E D I N G E N
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O ver 450 spectaculaire kilome
ters loopt de Alpine Circle dwars 

door Graubünden. Deze rondreis 
heeft veel belevenissen in petto die  
je versteld zullen doen staan. Diepe 
kloven, hoge bergen en ongerept  
natuurschoon – Graubünden is niet 
gierig met zijn charmes. De reis 
brengt de reizigers daarnaast naar 
vier heel bijzondere highlights: de 
Rijnkloof, het Landwasserviaduct, de 
Diavolezza en het Zwitsers nationaal 
park. Als je graag zelf het stuur in 
handen hebt, dan kun je je opmaken 

voor een onvergetelijke roadtrip. Laat 
je je echter liever rijden, dan kun je in 
de rode wagons van de Rhätische 
Bahn achteroverleunen en ontspan
nen terwijl het landschap aan het 
treinraam voorbijtrekt. 

Op de Alpine Circle 
naar de mooiste 
highlights  

Alpine Circle: 
reis van superlatieven

C h u r

 
Vanaf de Diavolezza 
leidt een route omhoog 
naar de 3206 meter 
hoge Munt Pers.

13



A

B

Het Landwasserviaduct is 141,7 meter lang. Zo’n 350 vlindersoorten leven in de Rijnkloof.

L A N D W A S S E R V I A D U C T 

Op duizelingwekkende hoogte overspant het Landwasserviaduct  
de gelijknamige rivier, die 65 meter lager haar loop vervolgt. De 
spoorbrug met zijn elegante, als filigraan uitziende brugpijlers en 
bogen, maakt deel uit van het Albulatraject, dat sinds 2008 op de 
UNESCOwerelderfgoedlijst staat.
 Een ander bijzonder kenmerk van het Landwasserviaduct 
ontdek je op een reis terug in de tijd naar 1901. Om kosten te bespa
ren liet de GrieksZwitserse ingenieur Alexander Acatos de brug
pijlers namelijk zonder steigers bouwen. Ondanks deze voor die  
tijd onconventionele bouwmethode is de brug stevig overeind ge
bleven. Pas in 2009 moest het viaduct voor het eerst licht worden 
gerenoveerd.

R I J N K L O O F 

10.000 jaar geleden stortte tijdens de aardverschuiving van Flims 
meer dan 100.000 miljoen kubieke meter rots met een oorverdo
vend lawaai de diepte in. Van de ene seconde op de andere werd de 
VoorRijn bedolven onder honderden meters puin en afgedamd.  
Zo ontstond er een meer. Het water kwam echter niet tot stilstand; 
in de loop der eeuwen vrat het zich centimeter voor centimeter een 
weg door de puinmassa, totdat het ontstane meer uiteindelijk weer 
kon wegvloeien en de Rijnkloof achterbleef.
 In de RetoRomaanse naam “Ruinaulta” is nog steeds het ont
staansverhaal van de kloof verborgen: “Ruina” betekent namelijk 
puinhelling en “aulta” betekent hoog.
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D

Op de Diavolezza staat de hoogstgelegen jacuzzi  
van Europa.

100 kilometer aan wandelroutes doorkruisen  
het nationaal park.

D I A V O L E Z Z A 

Op de Diavolezza ligt het eeuwige ijs, met zijn diepe kloven, prak
tisch aan je voeten. Daarachter rijzen de pieken van het Bernina
massief de hemel in, waaronder de Piz Bernina: de koning van  
de bergen en de enige vierduizender in de oostelijke Alpen. De pas op 
2978 m hoogte kan per kabelbaan worden bereikt en is een goed uit
gangspunt voor avonturen in het hoogalpiene gebied.
 De naam Diavolezza, die “duivelin” betekent, komt van een  
legende. Er was ooit een bergfee die de ondergang schijnt te zijn  
geweest van talrijke jonge jagers omdat zij het mooie schepsel uit 
verliefdheid blindelings de bergen in volgden.

H E T  Z W I T S E R S  N A T I O N A A L  P A R K 

Het is het oudste nationaal park van de Alpen en het grootste 
wildreservaat van het land: het Zwitsers nationaal park. Dit is het 
leefgebied van ontelbare dier en plantensoorten die hier sinds  
de oprichting van het park in 1914 ongestoord leven, groeien en 
bloeien. 
 Op een hoogte van 1400 tot 3174 m en met een oppervlakte 
van 170,3 km2 strekt het beschermde gebied zich uit over de vier 
parkgemeenten Zernez, Schanf, Scuol en Val Müstair. Bezoekers 
treffen hier ongerepte landschappen en een rijkdom aan wild  
zoals je bijna nergens in de Alpen ziet. 

15
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 WAT E R 

De watercyclus begint in de Zwitserse bergen. 
Van daaruit voedt dit water zwembaden,  

fonteinen, rivieren en meren en wordt het onder
deel van wetenschappelijke experimenten.
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Idylle aan het water: 
uitzicht op het Meer 
van Lugano en de 
Monte San Salvatore.
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In je element 
Het kalme oppervlakte van het Meer van Lugano is misleidend,  

het meer bruist letterlijk van de mogelijkheden voor activiteiten in 
en rond het water. Wie toe is aan beweging maakt al zwemmend, 

duikend en peddelend van het water een sportterrein. Wie het liever 
wat rustiger doet, laat zich in een boot over het blauwe nat loodsen.

Voor of na je avontuur in het water is het belangrijk om je batterijen 
weer op te laden. Het is maar goed dat de regio Lugano zoveel  

culinaire schatten heeft – de regionale lekkernijen geven je energie 
voor je volgende belevenis. 

Voor ontspannen lui:
Erin duiken, lichtjes op de  

rustige golven drijven en luiste
ren naar het zachte ruisen  

van het water: zwemmen in het 
Meer van Lugano verfrist je  

lichaam en geest. 

Voor fijnproevers:
De grotto’s aan de oevers van  
het Meer van Lugano lonken 

met veel romantiek en heerlijke  
gerechten uit Ticino. Enkele 

van die traditionele restaurants 
kunnen alleen over het water 

worden bereikt – dus alleen de 
reis ernaartoe is al een bijzon

dere ervaring. 

Voor adrenalinejunkies:  
Het koele nat induiken.  

Misschien met een elegante 
salto? Een duikplank is het  
perfecte podium om keer op 

keer gewaagde capriolen  
uit te halen. 

Voor wie rust en stilte zoekt: 
Een goede balans is vereist als 

je je zonnegroet en neerwaartse 
hond op een standup paddle

board wilt doen. Maar de prach
tige omgeving maakt het nog 
makkelijker om je innerlijke 

rust te vinden. 

Voor avonturiers:  
Slag voor slag gaat de peddel  

in het water en glijdt de  
kajak door de kleine golven. In 
een kajak onderweg zijn bete
kent vrijheid, want je kunt zelf 
de koers bepalen en verborgen 

plekjes op de oever van het 
meer ontdekken. 

 
Voor dagjesmensen: 

Of je de boot nu als openbaar 
vervoermiddel gebruikt om  

van A naar B te komen of voor 
een ontspannen rondvaart:  

een boottocht op het Meer van 
Lugano opent altijd nieuwe 

perspectieven.

Activiteiten in, 
op en rond het Meer 
van Lugano 

m e e r  va n  l u g a n o 



Een snufje Middellandse Zee
S M U L L E N  I N  E N  R O N D  LU G A N O

Voor vroege vogels:
Elke dinsdag en vrijdag vanaf 
7.30 uur is het centrum van  

Lugano een en al marktdrukte. 
Je neus volgend, slenter je  

tussen de kraampjes door en 
vul je je boodschappenmand 

met vers brood, kaas en 
vleeswaren. 

Voor wandelfans: 
Buiten Gandria, het romanti

sche vissersdorpje aan de oevers 
van het Meer van Lugano, vind 
je statige olijfbomen. De Olijf

route loopt door de olijfgaarden 
en brengt wandelaars in onge
veer een uur van Gandria naar 

Castagnola. Onderweg leer  
je fascinerende dingen over de 

olijfboom en zijn vruchten.  
Dus in Gandria moet je beslist 

een flesje van die kostbare  
olie kopen.

Voor vleesliefhebbers: 
De delicatessenwinkels laten je 

al van verre het water in de 
mond lopen, want je kunt wel 
raden dat er binnen heerlijke 
schatten zoals ham en salami 

op je wachten. 
 

Voor gezondheidsbewuste 
mensen: 

Felle kleuren en zoete geuren 
begroeten je in de groente  
en fruitwinkels in de smalle 

steegjes van de oude binnen
stad. Een populair adres  

voor wie op zoek is naar verse 
en gezonde producten. 

Voor toeschouwers: 
Het Piazza della Riforma in  

het hart van de stad is omringd 
door bars, bistro’s en restau
rants. Hier kun je genieten  

van een koffie, lunch of apero 
terwijl je de drukte van het  

plein gadeslaat. 

Voor fijnproevers: 
Merlot is wereldberoemd als 

rode wijn, maar de witte variant 
is een specialiteit uit Ticino.  

Een glaasje drinken in een bar 
aan het meer of in een gezellig 

restaurant is de perfecte manier 
om de dag mee af te sluiten. 

De culinaire 
schatten van 
Lugano 
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Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.



De kracht van 
water

Minerale bronnen in Scuol

Rond Scuol in het Unterengadin 
borrelen 20 minerale bronnen 

uit de grond. Men zegt dat  
het water hier geneeskrachtige  

eigenschappen heeft. Reden  
genoeg voor een uitgebreid bad 

of een flinke slok bronwater.

? 
Mineraalbad Bogn Engiadina
In het centrum van de wellness

bestemming Scuol vind je  
verschillende baden, een sauna

landschap, bubbelbaden en  
een RomeinsIers bad.

ü 
Bronnen

Hier stroomt uitstekend mine
raalwater direct uit de bron.  

Het smaakt overal een beetje  
anders, afhankelijk van de bron 
waar het water vandaan komt.

Wellnessbestemmingen zijn 
een samenspel van uitzonder
lijke kuurbaden, evenwichtige 

gezondheidsconcepten en  
actieve onthaasting.

De reis van het 
drinkwater

VA N  W O L K  N A A R  G L A S

W ater is leven. Als binnenstaat in Europa heeft Zwitserland 
geen toegang tot een oceaan, maar dankzij zijn vele hoge ber

gen, die regelmatig voor neerslag zorgen, is het des te rijker aan zoet 
water. Het water borrelt hier uit de bronnen op en stroomt in beken  
en rivieren door het landschap. In vijvers en meren wordt het door de 
wind gestreeld, als grondwater stroomt het ondergronds, of het ligt 
bevroren op bergtoppen, in gletsjers die fungeren als reservoirs om de 
waterlopen in de zomermaanden te voeden. Maar het stroomt niet  
alleen buiten in de natuur, het spat ook uit de kranen, douchekoppen 
en tuinslangen bij ons thuis – en je kunt het (bijna) altijd gewoon drin
ken! Zelfs bij de openbare dorps en stadsfonteinen kunnen drinkwa
terflessen meestal zonder aarzeling worden gevuld. 

Maar voordat het in onze drinkwaterflessen, kookpannen of glazen 
belandt, heeft ons water al een lange reis achter de rug. Het begint als 
opstijgende waterdamp, dat in wolken tot kleine regendruppels, ha
gel of zesarmige sneeuwvlokken condenseert of sublimeert – recht
streeks van gasvormige naar vaste toestand – en vervolgens als neer
slag op aarde valt. Terwijl een deel van deze neerslag oppervlakkig 
afstroomt of als sneeuw blijft liggen, sijpelt een ander deel weg en 
wordt het door lagen aarde en gesteente gefilterd. Water dat wordt 
opgevangen als bronwater of opgepompt uit grondwaterstromen kan 
daarom meestal zonder verdere behandeling als drinkwater worden 
gebruikt. Water uit meren en rivieren daarentegen, dat al gauw zo’n 
20 procent van het Zwitserse drinkwater uitmaakt, moet verschil
lende processen doorlopen, van diverse filters tot behandelingen met 
uvlicht of ozon die ziektekiemen en virussen doden. Ongeacht de 
vorm van waterwinning wordt het water altijd gecontroleerd op ver
ontreinigende stoffen. Hiervoor worden in zogenaamde biotestin
stallaties ook dieren gebruikt als indicatoren: in Zürich is er bijvoor
beeld een zuiveringsinstallatie waar watervlooien (Daphnia) de 
grondwaterkwaliteit bewaken terwijl er in andere zuiveringsinstalla
ties forellen zwemmen. 

Alle wellness- 
bestemmingen
in één oogopslag 

s C u o l
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Afvalwater
Actieve kool wordt in waterzuiverings

installaties gebruikt om micro
verontreinigingen uit het afvalwater  

te halen.

Bronnen
Gratis drinkwater van topkwaliteit 

borrelt in het hele land uit ontelbare 
bronnen en fonteinen.

Kwaliteitsindicator
In een waterzuiveringsinstallatie  

in Zürich bewaken forellen de kwali
teit van het meerwater.

De reis van het drinkwater
VA N  W O L K  N A A R  G L A S

Water beweegt zich in een eindeloze cyclus. Het verandert regelmatig 
van vorm en stroomt daarbij telkens door een nieuwe omgeving.  

Als rivier stroomt het door steden, borrelt het uit fonteinen  
en kranen als dorstlesser, creëert het habitats en maakt het dorre  

landschappen vruchtbaar.

 W
A

T
E

R 



Drinkwater
In Zwitserland is kraanwater het meest 

gecontroleerde voedingsmiddel.

Rivierzwemmen
De rivieren in steden als Bern, Zürich 

of Basel nodigen in de zomer uit tot een 
verfrissende duik.

Waterverbruik
De Zwitsers verbruiken 

ongeveer 163 liter water per  
persoon per dag.
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Elke fontein in 
de oude binnenstad 
van Zofingen vertelt 
zijn eigen verhaal.
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Waterburcht & fonteinstad
Met de Aare heeft kanton Aargau het water al in zijn naam staan.  
En terecht: de vier grootste Zwitserse rivieren, de Aare, de Rijn, de 

Reuss en de Limmat, stromen alle in Aargau samen.

I n de waterburcht van Zwitserland mon
den de Reuss, na zijn tocht vanuit het 

Gotthardmassief, en de Limmat, vanuit 
Zürich, uit in de Aare. Op haar beurt mondt 
de Aare verder noordwaarts uit in de Rijn. 
Het meren en rivierenlandschap van kan
ton Aargau, met zijn ongeveer 3000 kilo
meter aan waterwegen, heeft ook histo
risch altijd een rol gespeeld: vissers, jagers 
en verzamelaars vestigden zich al in de 
steentijd langs deze levensaders, en in de 
Romeinse tijd dienden ze bovendien als 
goed te verdedigen grenzen. Tijdens de in
dustrialisatie van de 19e eeuw werden de 
waterlopen belangrijke energiebronnen, 
die nu ook fabrieken aandreven, terwijl de 
prachtige en gedeeltelijk beschermde uiter
waarden vandaag de dag als recreatiege
bied worden benut. Maar water stroomt 
niet alleen bovengronds door Aargau: de 
Hägeler grondwaterstroom voorziet bij
voorbeeld het stadje Zofingen van drinkwa
ter. De meer dan 20 fonteinen in de prach
tige oude binnenstad worden echter door 
een apart systeem van bronwater voorzien. 
Vooral een aantal ervan zijn bijzonder  
opmerkelijk. 

A  Niklaus-Thut-fontein
De indrukwekkendste fontein van de stad  
is in 1894 door de studentenvereniging  
Zofingia gemaakt en eert de stadsheld  
Niklaus Thut. Hij zou bij de Slag van Semp
ach in 1386 het stadsvaandel hebben inge
slikt om te voorkomen dat het in de handen 
zou vallen van de vijanden, de Eedgenoten.

B  Ochsen-fontein
In een raadsprotocol uit 1796 staat dat de 
toen al 200 jaar oude Ochsenfontein om 

verkeersredenen naar de Bärengasse moest 
worden verplaatst.

C  Sennenhof-fontein
De Sennenhoffontein heeft zijn naam en 
zijn huidige vorm te danken aan de zijde
lintfabrikant Johann Adam Senn.

D  Raben-fontein
De Rabenfontein en het erachter gelegen 
Hotel Raben herinneren aan het wapendier 
(raaf) van het klooster Einsiedeln en de  
pelgrimstochten daarheen.

Lindenplatz-fontein
De grote fontein op de Lindenplatz stond 
oorspronkelijk in de Engelgasse en wordt 
ook nu nog gebruikt voor het “Gautschen”, 
een uit de 16e eeuw daterend gebruik waar
bij leerlingen in de boekdrukkunst en grafi
sche beroepen na het behalen van hun exa
men in een fontein worden gedompeld.

E  Vreneli-fontein
Sinds 1958 vervangt Vreneli met melkem
mer en kalf de Zwitser met zwaard en  
wapenschild die hier ooit de Schweizerfon
tein sierde. Het beeld werd gemaakt door de 
bekende beeldhouwer Arnold Huggler. 

Zomer in de 
oude binnensteden 
van Aargau 

Z o f i n g e n



Van water, fietsen en lanen
De voormalige industriestad Winterthur werkt al jaren 

met succes aan zijn groene jasje. Als gevolg daarvan is het een van  
de meest leefbare steden van Zwitserland.

E en seconde lang is het stil. Een stilte 
waarin vijf ton water in de diepte  

stort. Na een vrije val van tien meter stort  
de watermassa zich in een gebogen beton
nen bassin, waar hij met veel geraas in een 
nieuwe richting wordt geleid. Dan schiet  
het water als een fontein weer omhoog,  
om spoedig weer op de grond te vallen – dit 
keer als zware regen. Dit spektakel is het 
tentoonstellingsstuk “Vallend Water”. Het 
maakt deel uit van het nieuwe buitenge
deelte van het Swiss Science Center Tech
norama, een van de grootste weten
schapsmusea in Europa. 

Sinds de omvorming van industriemuseum 
tot Science Center stelt het Technorama  
bezoekers in staat om zelf natuurverschijn
selen te observeren en te beleven – met tot 
op heden meer dan 500 tentoongestelde 
stukken. In het pas geopende buitenge
deelte wordt nu nog groter uitgepakt: hier 
worden de geheimen van zon, wind en water 
onthuld – aan de hand van een dertigtal ex
perimenten, in de open lucht en met nieuwe, 
grotere dimensies. Het middelpunt van het 
15.000 vierkante meter grote park is de 
Wonderbrug. Met een hoogte van 10 tot  
17 meter en een lengte van 130 meter over
spant hij alle experimenten. Hij fungeert  
niet alleen als uitkijkpunt en schitterend 
voorbeeld van de ingenieurskunst, maar ook 
als podium voor de natuurwetenschap. 

Tot voor kort bleef de spannende wereld van 
kennis in het Technorama beperkt tot de 
binnenruimtes. Dankzij het park wordt  
het nu een stuk groener. Er zijn meer dan 
700 bomen geplant, er is een nieuwe vijver 
aangelegd en de Riedbach, het beekje dat 
door het terrein stroomt, is gerenatureerd. 
Zo zijn er vele gezellige plekjes ontstaan 

waar bezoekers af en toe kunnen uitrusten. 
Want nieuwsgierigheid vergt tijd, alleen zo 
kun je je een beeld van deze wereld vormen. 

Het vele groen past bij Winterthur. Al sinds 
1926 ontwikkelt het zich volgens de visie 
om van de industriestad een tuinstad te ma
ken. Parken en lanen in het centrum van de 
stad en in de wijken getuigen van het succes 
van deze inspanningen. Bij de stadsplan
ning wordt er nog steeds naar gestreefd om 
meer groen toe te voegen. 

Dat dingen in “Winti”, zoals de lokale bevol
king de stad liefkozend noemt, een beetje 
anders worden aangepakt, blijkt ook uit het 
feit dat de op vijf na grootste stad van  
Zwitserland inmiddels wordt beschouwd 
als dé fietsstad bij uitstek. Fietspaden, 
fietstunnels en snelroutes voor fietsen ma
ken het fietsverkeer zo snel en veilig moge
lijk. Daarom werd Winterthur in 2018 voor 
de vierde opeenvolgende keer tot de meest 
fietsvriendelijke stad van Zwitserland ge
kroond. De vereniging Pro Velo Schweiz 
reikt deze prijs om de vier jaar uit – zonder 
twijfel zal Winterthur zijn uiterste best 
doen om in 2022 opnieuw tot winnaar  
gekroond te worden. 

 
In het park van het 

Technorama liggen de 
geheimen van  

de natuur binnen 
handbereik.

w i n t e r t h u r

Op weg in  
het groene  
Winterthur 
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L E V E N S A D E R

De grondwaterstroom  
van de grootste rivier van 

Winterthur, de Töss, voor
ziet huishoudens en 

130 openbare fonteinen 
van drinkwater.

T U I N S T A D
Het grootste en tevens  

jongste park van Winterthur 
is het Eulachpark in het 

voormalige industriegebied 
van Oberwinterthur.
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 H U I Z E N 

De straten en steegjes van Zwitserse steden 
kunnen op verschillende manieren worden ver
kend. Daarbij zal de enorme hoeveelheid musea 

je verbazen en kun je de geschiedenis  
zelf beleven.
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Meer ruimte voor 
kunst: de uitbreiding 
van het Kunsthaus  
in Zürich.
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A ls een magneet trekt het  1

2

 Kunsthaus Zürich  allerlei galerijen  
en creatievelingen aan. Naast het beroemde Schauspielhaus,  

de schouwburg in de buurt van de opera en van concertzaal Tonhalle,  
is het grootste kunstmuseum van Zwitserland ontstaan. De meest  
recente uitbreiding, een door de Britse architect David Chipperfield ont
worpen kubusvormig gebouw, vormt samen met het bestaande gebouw 
een imposant geheel. Tot de opening in het najaar van 2021 kunnen 
cultuurliefhebbers zich tijdens een architectuurrondleiding nu al in de 
nieuwbouw verdiepen en de visies van de sterarchitect ontdekken. 
Daarnaast zijn er werken te bewonderen van de beroemdste beeldhou
wer van Zwitserland, Alberto Giacometti, oude meesters en frisse  
hedendaagse kunst van Peter Fischli en David Weiss of Sylvie Fleury.

K U N S T R E I S

Niet ver van het Kunst
haus, het nieuwe 
culturele centrum 

van de stad, wachten 
je nog meer artistieke 

hoogstandjes:

70 m
Schauspielhaus1

2

3

 Het theater in het gebouw 
dat Pfauen heet werd in 1901 
met Goethes “Mitschuldigen” 
(De medeplichtigen) geopend 
en verblijdt sindsdien het 
publiek met kritische en poli-
tiek relevante stukken. Sinds 
2000 worden de podia in de 
Schiffbau, ongeveer drie kilo-
meter verderop, ook gebruikt 
door het Schauspielhaus 
Zürich. En vlak naast de deur 
heeft jazzclub Moods zijn 
vaste stek.

180 m
Galerie Mai 362

3

4

 Op een steenworp afstand 
van het Kunsthaus Zürich  
heeft de hedendaagse kunst 
een thuis gevonden in de inter-
nationale Galerie Mai 36. Er 
bevinden zich tentoongestelde 
werken van kunstenaars als 
John Baldessari, Thomas Ruff 
en Rémy Zaugg.

400 m
Calatrava-bibliotheek3

4

5

 In de bibliotheek van de 
rechtenfaculteit van de Univer-
siteit van Zürich strekt het hout 
zich uit, helemaal tot aan het 
plafond dat zich met zijn rib-
ben als een ruggengraat boven 
de hoofden van de bezoekers 
uitspant. Het kunstwerk is 
gemaakt door de Spaanse 
architect Santiago Calatrava. 

400 m
Kronenhalle4

5

6

  In restaurant Kronenhalle 
kun je dineren tussen Chagalls, 
Picasso’s en Miró’s – en met 
een beetje geluk ontmoet je er 
ook nog wat internationale 
beroemdheden.

~60
musea

 à
Op naar 
Zürich 

Langs tramlijn 4 zijn 
diverse hoogtepunten 
van design en architec-
tuur te bewonderen.

In 1519 werd Zürich dankzij Huldrych Zwingli een 
centrum van de Reformatie in Europa.

Hiltl is het oudste 
vegetarische restau-
rant ter wereld. 

Z ü r i C h

Kunst & architectuur
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Voor meer inspiratie bezoek onze website:
www.interhome.nl of www.interhome.be

ü  Vakantiehuizen  
specialist sinds 1965

ü  Persoonlijke service  
ter plaatse

ü  24/7 telefonisch  
bereikbaar

Droomt u ook van al het moois wat Zwitserland heeft te bieden. Interhome 
biedt een grote selectie van vakantiehuizen in heel Zwitserland. Of het nu 
gaat om gezellige berghutten of luxe appartementen en resorts, bij Interhome 
vindt u gegarandeerd de perfecte vakantiewoning. Wij kijken er naar uit om  
u binnenkort te mogen verwelkomen in Zwitserland.

Meer dan 3500  

vakantiewoningen  

in Zwitserland!

OP ZOEK NAAR EEN ZWITSERS CHALET?
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400 m
Hauser &  
Wirth Publishers5

6

7

 De kunstgalerijen van 
Hauser & Wirth zijn over  
de hele wereld thuis. Maar 
de oorsprong van hun suc-
cesverhaal ligt in Zürich, 
waar ook het hoofdkantoor 
van Hauser & Wirth Publis-
hers is gevestigd. Hier, in  
het hart van de culturele 
wijk van Zürich, vind je in de 
boekhandel van de uitgever 
het volledige gamma aan 
titels die ze hebben uitge-
geven. 

500 m
Cabaret Voltaire6

7

8

 Het heden artistiek  
bevragen: dat doet Dada.  
De beweging ontstond  
midden in de Eerste Wereld-
oorlog en in het centrum  
van Zürich. Ook nu nog  
worden in het kunstenaars-
café Cabaret Voltaire kunst-
debatten georganiseerd  
met tentoonstellingen of 
soirées – waarna de ruimtes 
worden omgetoverd tot bar.

600 m
Helmhaus7

8

9

 Waar vroeger de  
rechtbank vergaderde of 
groenten werden verkocht, 
biedt het Helmhaus nu een 
platform voor Zwitserse 
kunstenaars. Ook de plaat-
selijke kunstscene van 
Zürich kan hier haar op-
wachting maken.

Cultuur – Lange Nacht der 
Zürcher Museen. Wanneer 

de deuren, bijvoorbeeld die van 
het 

8

9

10

 Landesmuseum, langer 
open blijven dan normaal. 

Theater – Zürcher Theater 
Spektakel. Het theaterfestival 

aan het meer.

Zürich biedt veel  
ruimte voor kunst, 
design en bijzondere 
architectuur.
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Kunst – Zurich Art  
Weekend.  Hotspot van de  
internationale kunstscene 

en kunstliefhebbers. 

Architectuur – Open 
House.  Neem een weekend 

lang een kijkje achter  
de gevels.



H et steegje op, de trap af en de winkelstraat weer omhoog.  
Lausanne is een stad met meerdere niveaus. Geen wonder, want 

tussen het laagste en het hoogste punt van de hoofdstad van het kanton 
Vaud liggen wel 500 meter. Iemand die van deze helling profiteert en 
dan ook nog het liefst snel gaat, is de gastronoom Pierre Linckenheld. 
Met zijn freeboard verkent hij de stad op vier wielen – het liefst van 
boven naar beneden, natuurlijk.

662 m hoogte
Park Sauvabelin
1

2

 Het Park Sauvabelin 
strekt zich als een wereld 
apart boven de stad uit.  
Wie van een uitzicht houdt 
kan de Tour de Sauvabelin 
beklimmen en genieten van 
het uitzicht over stad, meer 
en bergen. Daarna heerlijk 
ontspannen op het gras of 
tijd nemen voor een apéro in 
restaurant “La Pinte du Lac 
de Sauvabelin”. Het park, op 
slechts enkele minuten van 
het stadscentrum, is dankzij 
de dierentuin ook een per-
fecte bestemming voor 
gezinnen.

610 m hoogte
Parc de l’Hermitage1

2

3

 Het villapark van de 
Fondation de l’Hermitage 
nodigt je uit om je uit te 
strekken tussen de kleurrij-
ke weiden en je blik te laten 
dwalen over de Alpen van 
Savoie en het Meer van 
Genève. In het landhuis zelf 
krijgen kunstwerken een 
tijdelijk onderkomen in 
wisselende tentoonstellin-
gen. Het museumbezoek 
wordt afgerond met een 
verfrissend drankje, een 
lunch of koffie met gebak  
in Restaurant l’Esquisse.

537 m hoogte
Le Vieux-Lausanne2

3

4

 “Les Jardins du Vieux- 
Lausanne” is een oase 
midden in de stad, aan de 
voet van de Notre-Dame 
kathedraal. Hier kun je 
genieten van een apero of 
een lichte maaltijd terwijl  
je uitkijkt over de daken van 
de stad. 

B E R G A F

Op een wandeling  
van boven naar  

beneden rijgen de oases 
zich als parels aan een 

ketting:
l a u s a n n e

Van boven naar beneden

 à
Op naar

Lausanne

De metro (M2) in 
Lausanne is uniek 
voor Zwitserland.

Al 600 jaar roept de “Guet” vanaf de klokken-
toren van de kathedraal tussen 22 en 2 uur de 
volle uren om.

Lausanne is de grootste 
publieke wijngaardeige-
naar van Zwitserland.

o

í

J

120
nationaliteiten 

leven in 
Lausanne.
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502 m hoogte
The Great Escape3

4

5

 Een klein stukje verder 
lonkt het gezellige terras 
van “The Great Escape” met 
schaduwrijke zitjes onder 
bomen en een ruime keuze 
aan heerlijke, vers gemaakte 
hamburgers. 

448 m hoogte
Plateforme 104

5

6

 Drie musea, drie per-
spectieven: de wijk Platefor-
me 10 verenigt onder één 
dak het kantonnale kunst-
museum, het fotomuseum 
Musée de l’Elysee en het 
designmuseum Mudac. Het 
eerste werd in 2019 geo-
pend en biedt nu meer 
ruimte aan werken van met 
name lokale kunstenaars. 
Cultuurliefhebbers kunnen 
de collecties van de andere 
twee musea tot hun ope-
ning in 2022 op een nieuwe, 
digitale manier beleven. 

375 m hoogte
Ouchy5

6

7

 Op de meerpromenade 
van Ouchy kun je de dag 
afsluiten terwijl je geniet 
van de zonsondergang aan 
de overkant van het meer.

O N T S P A N N E N

Wijnroutes – wande
len door de wijnter
rassen van Lavaux.

Meerpromenade –  
van Ouchy naar het 
strand van Vidy slente 
ren en genieten van de 
zonsondergang.

Waterwegen –  
 tijdens een boot
tocht de stad vanuit 
een nieuw perspec
tief zien.
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I n Luzern komt het verleden tot leven. De stad heeft in de loop der 
eeuwen veel meegemaakt en als de oude muren en houten balken 

konden spreken, zouden ze heel wat kunnen vertellen: over oorlogen 
en revoluties. Over de Helvetische Republiek, waarvan Luzern kort  
de hoofdstad was, en over het eerste heksenproces in de Duitstalige 
wereld. Tegelijkertijd borrelen er in Luzern ideeën op, valt er altijd  
wel iets nieuws te ontdekken en wordt er telkens nieuwe geschiedenis 
geschreven. Ook natuurliefhebbers hebben de middeleeuwse stad  
in hun hart gesloten, want op weg naar de mooiste plekjes in Centraal 
Zwitserland kun je niet om Luzern heen.

14e eeuw
Kapelbrug
1

2

 De Kapelbrug is het her-
kenningspunt van Luzern  
en een van de populairste 
fotolocaties in Zwitserland. 
Tot de brand in de nacht  
van 18 augustus 1993 was 
het meer dan 200 meter 
lange bouwwerk de oudste 
nog bestaande houten brug 
in Europa. 

1357
Boottocht1

2

3

 Lang was het Vierwoud-
stedenmeer dankzij zijn 
centrale ligging belangrijk 
voor het noord-zuidverkeer. 
Tegenwoordig is het vooral 
het uitzicht op het water en 
de bergen dat bezoekers 
naar het meer lokt – bijvoor-
beeld op een stoomboot  
van de oudste rederij van 
Zwitserland.

1821
Leeuwenmonument2

3

4

 Op 10 augustus 2021 is 
het precies 200 jaar geleden 
dat het Leeuwenmonument 
werd ingehuldigd. Het her-
denkt de Zwitserse gardisten 
die op 10 augustus 1792 
tijdens de Franse Revolutie 
omkwamen bij de bestorming 
van het Tuilerieënpaleis.

1871
Vitznau-Rigi-Bahn3

4

5

 Al 150 jaar lang brengt de 
eerste bergtrein van Europa 
trots reizigers van Vitznau, 
aan de oever van het Vier-
woudstedenmeer, naar de top 
van de Rigi. Op de top wach-
ten prachtige uitzichten en 
een uitgebreid netwerk van 
wandelroutes. 

T I J D R E I S

In Luzern beweeg je 
je – vaak zonder het te 

merken – door 
meerdere eeuwen  

geschiedenis:
l u Z e r n

Door de geschiedenis

~960
beschermde
monumenten

 à
Op naar
Luzern

Het Swiss Museum of 
Transport is het meest 
bezochte museum in 
Zwitserland. 

In 1798 was Luzern een aantal maanden de 
hoofdstad van de Helvetische Republiek.

Een Luzerner 
Chügelipastete vult.o

í
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1908
Meerpromenade5

6

7

 Met een ijsje in de hand 
wandel je hier ontspannen 
langs de oever. Als je geluk 
hebt, kun je in het paviljoen 
van livemuziek genieten.  
Sinds 1908 worden hier regel-
matig concerten gehouden.

1929
Lido Luzern6

7

8

 Een zwembad, ligweiden  
en een 300 meter lang zand-
strand: het Lido Luzern, het 
oudste en grootste strandbad 
van Zwitserland, heeft heel  
wat te bieden. Het werd offici-
eel in 1929 geopend, maar de 
inwoners van Luzern kwamen 
er al lang daarvóór zwemmen.

1994
Helvetiagärtli7

8

9

 In 1994 namen de bewo-
ners van de wijk Hirschmatt 
het Helvetiagärtli in gebruik. Zij 
veranderden het in een groene 
open ruimte. Onder de kastan-
jebomen lonken cafés en elke 
zaterdag is het marktdag.

2010
Seebad Luzern8

9

10

 Het kastvormige zwem- 
bad werd in 1885 gebouwd,  
en straalt sinds de renovatie  
in 2010 nieuwe glans uit. Het 
heeft niets van zijn charme 
verloren maar ziet er in de stijl 
van de belle époque uit. 

V E R  W A N D E L E N

Pilatus – met de steilste 
tandradbaan ter wereld 
op 2132 m hoogte.

Rigi – de koningin van 
de bergen is al sinds de 
18e eeuw een populaire 
bestemming.

Stanserhorn – de 
cabrioletkabelbaan 
brengt je op 1900 m.

Drie van vele highlights 
langs de Tell-Trail (pag. 42)
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 M E N S E N 

Tijd doorbrengen in de natuur is misschien 
wel de mooiste manier om jezelf beter te  

leren kennen. Energie hiervoor leveren de 
producten van lokale producenten.



 
Op de Alp: langeaf
standswandelen bete
kent ook persoonlijke 
ontmoetingen met je 
gastheren op de route.
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In acht dagen beleven 

wandelaars heel  
wat avonturen op de 

TellTrail.
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Langeafstands- 
wandelen
op de Tell-Trail  

Aankomen en verdergaan
A C H T  D A G E N  O P  D E  T E L L - T R A I L

W andelen”, zei de schrijver Josef Hof
müller ooit, “is een activiteit van de 

benen en een toestand van de ziel.” De ziel 
voor langere tijd in deze toestand brengen  
is de belevenis die je te wachten staat bij het 
langeafstandswandelen. Van het aankomen 
en verdergaan. Met de zon in je rug en je 
neus in de wind. Je tijdelijk een nomade 
voelen. De weg is het doel. Of, zoals een  
Tibetaans gezegde luidt:  “Heb je de top be
reikt, ga dan door.”

De nieuwe langeafstandswandelroute Tell 
Trail is een schat aan natuurbelevenissen. 
De tocht gaat in acht fantastische etappes 
door CentraalZwitserland: van Altdorf, 
waar hij begint bij het monument voor zijn 
beroemde naamgever Wilhelm Tell, via 
Muotathal naar de Rigi, naar Luzern en 
vandaar door het Engelbergertal en ten 
slotte via Lungern de Brienzer Rothorn op 
en naar Sörenberg voor de finish. De wan
deling gaat dwars door de streek rond het 
glinsterende Vierwoudstedenmeer, waar
van de ongewone vorm onmiskenbaar is en 
waar je langs de oevers enkele van de mooi
ste landschappen van de regio aantreft. Een 
wandeling in het hart van de Zwitserse  
Alpen – en niet alleen in figuurlijke zin.  
Een van de etappes gaat namelijk naar de 
ÄlggiAlp, het geografische centrum van 
Zwitserland. 

Het is een route die veel dingen combi
neert: uitgestrekte landschappen, adem
benemende panorama’s en diepe inzichten, 
onvergetelijke piekervaringen, spectacu
laire bergkamwandelingen, onvervalst al
pengebied, ongerepte natuur. Maar tegelij
kertijd is de route ook een wandeling door 
ruimte en tijd, die je een indrukwekkend en 
interessant inzicht biedt in de geschiedenis 

van de ontwikkeling van de Alpen en, tot op 
zekere hoogte, ook in de geschiedenis van 
het alpentoerisme. De route is zo uitgestip
peld dat sommige trajecten met bergtreinen 
of kabelbanen afgelegd kunnen worden.  
Een aantal ervan zijn zeer indrukwekkend. 
Bijvoorbeeld de Stoosbahn, ’s werelds steil
ste kabelspoorweg, die als een futuristische 
rups de berg op klimt.

Zijn “technische overgrootvader” staat ook 
op het programma – de tandradspoorweg op 
de Rigi, die in 1871 als eerste bergtrein van 
Europa werd geopend en sindsdien trouw 
naar de “Koningin” rijdt. Deze zomer viert 
de RigiBahn zijn 150e verjaardag – een ge
beurtenis die op gepaste wijze zal worden 
gevierd. Vanuit Luzern gaat de reis verder 
naar de “drakenberg” Pilatus, waar ’s we
relds steilste tandradspoorweg wacht voor 
de rit van de Pilatus naar Alpnach. Hij werd 
in 1889 in gebruik genomen – 123 jaar 
voordat ’s werelds eerste cabriokabelbaan 
voor het eerst naar de Stanserhorn zweefde, 
de volgende etappebestemming. 

Maar ondanks dit uitstapje naar de geschie
denis van de techniek is de route vooral een 
natuurspektakel dat de ziel diep raakt. Jo
hann Wolfang von Goethe, die in de 18e eeuw 
ook door dit gebied wandelde op de toen 
alom verplichte reis door Zwitserland, be
schreef het zo: “Bergen zijn stille meesters 
en maken zwijgzame discipelen.” s

a l t d o r f – s ö r e n B e r g
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Wilhelm Tell
Het verhaal van de onversaagde 
vrijheidsstrijder fascineert nog 

steeds mensen overal ter wereld. 
Rond het Vierwoudstedenmeer 

komt de legende tot leven.

Monument van Wilhelm Tell
Het heldenverhaal begon in  

Altdorf, waar nu het monument van 
Wilhelm Tell staat.

Schot in de appel
Omdat Tell weigerde de door  

landvoogd Gessler opgestelde hoed 
te begroeten, moest hij met zijn 

kruisboog een appel van het hoofd 
van zijn zoon schieten.

Tellsplatte
Het was een geslaagd schot, maar 
toch werd Tell gearresteerd. Bij de 
Tellsplatte kon hij gelukkig ont

snappen.

Hohle Gasse
Het dramatische einde kwam in  

de Hohle Gasse, waar Tell de  
landvoogd vanuit een hinderlaag 

met een pijl trof.

E U R OT R E K

Deze en andere outdoor-
activiteiten gemakkelijk 
boeken: eurotrek.ch

Te
ll-

T
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il

Altdorf–Sörenberg
156,3 km
 7126 m  8176 m

8 etappes
T3 – uitdagende 
bergwandeling
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 Kriens

 Älggialp

Lungern

 Sörenberg

Pilatus
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Stans
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Brienzer 
Rothorn

Sarnersee

Trübsee
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Luzern

 Vitznau

 Engelberg

Muotathal

 BielKinzig

Vierwaldstättersee

Lauerzersee

Rigi

FronalpstockBrunnen

Stoos

Altdorf

Titlis

Engstlensee

Trübsee



Groene oase aan de rand 
van de stad

O N T S PA N N E N  I N  D E  VA L L O N  D E

L’ E R M I TA G E

Tien minuten. Meer tijd heb je niet nodig om van de drukte  
van het station van Neuchâtel in de rust van de Vallon de l’Ermitage 
te komen. Daar nodigt de botanische tuin je uit voor een wereldreis 

door de biodiversiteit. Uit de tropen, de woestijn of de Alpen –  
de verschillende tuinen en kassen tonen je de ongelooflijke ver
scheidenheid van planten die over de hele wereld te vinden zijn,  

en combineren vakkundige ontspanning in de natuur met interes
sante feiten. T
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A  Zijdeboom
De zijdeboom, die tot acht meter 
hoog kan worden, valt vooral  
op door zijn prachtige bloemen. 
’s Nachts vouwt hij zijn blade
ren op, daarom wordt hij ook 
wel slaapboom genoemd.

B  Madagaskarpalm
Deze giftige vetplant, afkomstig 
uit Madagaskar, is bij ons een 
populaire kamerplant. Hij slaat 
water op in zijn stam, die bedekt 
is met doornen.

C  Lavendel
Deze struik komt oorspron
kelijk uit het Middellandse 
Zeegebied en kent vele toe
passingen: in de keuken, in 
cosmetica en parfums, als ge
neesmiddel en als insecticide.

F  Sint-Janskruid
SintJanskruid is al sinds  
de oudheid bekend als genees
middel voor wonden. Tegen
woordig wordt de medicinale 
plant ingezet bij milde de
pressies.

D  Koraalboom
De bloemen van deze boom, die 
oorspronkelijk uit ZuidAme
rika komt, doen denken aan een 
hanenkam. Daarom betekent de 
Latijnse naam Erythrina crista
galli “rode hanenkam”.

E  Alsem
Het groene, bittere kruid is  
een belangrijk bestanddeel van 
absint. De wieg van de “Groene 
Fee” staat in de Val de Travers, 
in de Jura van Neuchâtel.

9:00
Panoramisch 

Per kabelbaan naar de  
Chaumont gaan 

en genieten van het uitzicht 
vanaf de panoramatoren. 

10:00
Wandelparadijs 

Het tijdpad naar de Vallon de 
l’Ermitage volgen en aan een 

reis door de aardse geschiede
nis beginnen.

12:00
Frisse lucht 

Picknicken op de Roche de 
l’Ermitage aan het eind van het 

tijdpad. 

14:00
In Dürrenmatts voetspoor

Ontdek het literaire en  
artistieke werk van Friedrich  
Dürrenmatt in het door Mario 

Botta ontworpen Centre  
Dürrenmatt. In 2021 zou hij 
100 zijn geworden – reden  

genoeg om de permanente ten
toonstelling met nieuwe glans 

te laten stralen.

16:00
Natuurkracht 

Adem in de botanische tuin de 
geur van de natuur in en ontdek 

zeer uiteenlopende planten
soorten en hun habitats. 

18:00
Stadswandeling

Sluit de dag af aan het meer  
en in de schilderachtige oude 

binnenstad van Neuchâtel.

Een bezoek aan  
de Vallon de  
l’Ermitage 
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Monnikshoofden  
K A A S K R U L L E N  U I T  D E  J U R A

N iet als plakjes, niet als stukjes en zelfs 
niet gesmolten: de Tête de Moine  

(vertaald “monnikshoofd”) krijgt vóór con
sumptie een eigenzinnige vorm. Hij wordt 
flinterdun geschaafd en lijkt daardoor op 
een roos. Als je wil weten waarom de Tête de 
Moine flinterdun gegeten wordt en hoe de 
kaas zijn naam kreeg, moet je terug naar de 
Middeleeuwen en het in 1136 gebouwde 
klooster van Bellelay. Volgens de legende 
zouden de monniken die de kaas maakten, 
soms ’s nachts de keuken zijn binnengeslo
pen om stukjes kaas te stelen. Zodat nie
mand zou merken dat ze de kaas in het ge
heim aten, schraapten ze er met een mes 
slechts een dun laagje af. En de naam, die 
“monnikshoofd” betekent? De inwoners 
van het klooster zouden hun belastingen 
met kaas hebben betaald. De regel was: per 
monnikshoofd één kaas. Maar volgens een 
ander verhaal maakten de Fransen het 
monnikenkapsel belachelijk door het met de 
ronde vorm van de kaas te vergelijken. 

In het klooster van Bellelay wonen al lang 
geen monniken meer en kaas wordt er ook 
niet meer gemaakt. Het voormalige kloos
tergebouw is sinds 1898 al in gebruik als 
psychiatrische kliniek en de abdij wordt nu 
voor kunsttentoonstellingen en concerten 
gebruikt. Dat de geschiedenis van de Tête de 
Moine niet eindigde tijdens de Franse Revo
lutie toen de monniken uit het klooster wer
den verdreven, is waarschijnlijk omdat de 
omliggende boerderijen de productie van de 
halfharde kaas overnamen. Om de naam 
“Tête de Moine AOP” te mogen dragen moe
ten bij de productie van de kaas strikte richt
lijnen in acht worden genomen. Het begint 

met het voederen van de koeien: van lente 
tot herfst grazen de dieren op de uitge
strekte Juraweiden. Dankzij de arme, kalk
houdende bodems groeit hier een grote  
verscheidenheid aan aromatische grassen 
en kruiden. In de winter zijn die beschikbaar 
in de vorm van hooi. 

In de kaasmakerij wordt uitsluitend rauwe 
melk in de koperen ketel gedaan. Die wordt 
langzaam verhit en stremt na toevoeging 
van stremsel en melkzuurbacteriën. Na het 
vullen in de vormen en een uitgebreid zout
bad gaat de kaas de kelder in om te rijpen. Bij 
een luchtvochtigheidsgraad van 90 procent 
en een temperatuur van 13 graden rusten de 
kazen ten minste 75 dagen op vurenhouten 
planken. Tussendoor worden ze regelmatig 
met pekel ingewreven. Voordat de kazen 
uiteindelijk worden verpakt en over de hele 
wereld worden verzonden, ondergaan ze 
een laatste kwaliteitscontrole. De kazen 
worden onder meer gecontroleerd op hun 
schaafbaarheid – ze moeten immers mooie 
roosvormige kaaskrullen vormen die op elke 
kaasplank een blikvanger zijn en die letter
lijk in je mond smelten. c

Waar de Tête de  
Moine AOP  
vandaan komt 

 

Goede dingen kosten 
tijd: de kazen worden 
ten minste 75 dagen op 
vurenhouten planken 
bewaard.

B e l l e l ay
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Parel van de natuur
L AU R E N C E  R O C H AT  O V E R 

D E  VA L L É E  D E  J O U X

De Vallée de Joux is een eldorado voor outdoorliefhebbers.  
Met zijn natuurlijke charme biedt het dal ontelbare mogelijkheden 
voor natuurliefhebbers. Daarover vertelt Laurence Rochat, die in 

het dal opgroeide en later als langlaufster veel rondreisde – bijvoor
beeld naar Salt Lake City, waar ze aan de Olympische Spelen in 

teamverband brons won. Nu werkt ze in marketing voor haar vroe
gere sponsor, de horlogefabrikant Audemars Piguet. M 

l e  s e n t i e r
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Wijnwandelroutes in de buurt van steden
Aan alle oevers van grote Zwitserse meren liggen wijngaarden, die profiteren 
van de regulerende watermassa’s: in de zomer reflecteert het water de zon,  
in de winter biedt het bescherming tegen vorst. Zo produceren tientallen wijn-
boeren elegante wijnen aan de oevers van het Meer van Zürich, liggen er  
langs het Meer van Genève vier wijnbouwgebieden en wordt het Meer van  
Lugano omringd door wijngaarden die gedijen in het klimaat van Ticino,  
dat eerder mediterraan dan continentaal is. 

Dicht bij het stadsleven aan het  
Meer van Zürich
Er loopt een idyllische wandelroute van Feldbach via 
Hombrechtikon naar Stäfa. De Zürichsee-Rundweg 
biedt prachtige panoramische uitzichten en bij Wein-
gut Bachmann in Stäfa kun je allerlei wijnen proeven 
en ontdekken.

Mediterraan klimaat in Sottoceneri
Deze gemakkelijke rondwandeling begint en eindigt  
in Seseglio. Onderweg kun je op infoborden lezen over 
de klimaatomstandigheden van Mendrisiotto en over 
de ideale verhouding tussen regen, sneeuw en zon die 
hier voor heerlijke wijnen zorgt.

De heuvels van Lavaux in La Côte
Een mooi uitstapje naar wijngaard Dézaley – per boot 
of te voet vanaf de oever van het meer. De terrasvor-
mige wijngaard lijkt wel een kathedraal. De wijn groeit 
hier op kalkhoudende en kleiachtige grond en heeft  
jaren nodig om volledig tot ontwikkeling te komen. 



Laurence, als je de Vallée de Joux in  
drie woorden zou moeten beschrijven – 
welke zou je dan kiezen?
Authenticiteit. Natuurlijkheid. Beschei
denheid.

In hoeverre heeft dit dal je atletische 
carrière bevorderd?  
Ik denk niet dat mijn carrière hetzelfde zou 
zijn gelopen als ik ergens anders was opge
groeid. Ik ben echt pal naast de langlaufloipe 
opgegroeid en stond als klein kind al op de 
ski’s. Beweging, dat stond bij ons altijd cen
traal. Op de ski’s of op de mountainbike. Tot 
op heden ken ik geen plaats die beter ge
schikt is voor training dan de Vallée de Joux 
met haar gevarieerde landschap, meren, 
bossen en klimaatsomstandigheden. 

Hoe heeft je afkomst je als mens gevormd? 
Ik ben eenvoudig opgegroeid, op een boer
derij. We hadden een grote tuin, waarmee 
we grotendeels zelfvoorzienend waren. De 
waarden die ik onderweg heb meegekregen 
zijn erg sterk. Als kind had ik vaak het ge
voel dat ik iets miste. Pas toen ik opgroeide, 
besefte ik hoe rijk mijn jeugd was geweest. 
Ik heb geleerd om met weinig te leven en ge
lukkig te zijn. Ik denk dat dat typerend is 

voor dit op zichzelf staande dal en zijn  
geschiedenis. Mensen hebben hier altijd  
genoegen moeten nemen met wat ze had
den. Ik denk dat dat mij als atleet ook altijd 
bijblijft. 

Wat doet de natuur met de mens?  
Ze geeft rust en kracht. Dat merk ik als ik on
derweg ben in de Vallée de Joux. Het is mis
schien tegenstrijdig, maar ook dat past hier.

Je werkt nu in de marketing voor het  
horlogemerk Audemars Piguet – zijn er 
parallellen tussen je sportcarrière en je 
huidige baan? 
Het verbindende element is de passie. Ik ben 
erg trots op de Vallée de Joux. Trots om van 
hier te zijn. En Audemars Piguet is een pro
duct dat 100 procent met het dal verbonden 
is. Ik doe mijn werk enthousiast en graag. 
Ook de tijd heeft een belangrijke betekenis 
in mijn leven. Vroeger racete ik tegen de tijd, 
maar ik heb er toch altijd een mooie relatie 
mee gehad.

8:00
Midden in het groen  

Tijdens een ochtendwandeling 
door het Risoudbos naar het 
getjilp van de vogels luisteren. 

11:00
Overspoeld met licht 

Als je door Le Sentier loopt,  
kijk dan naar de oude huizen 
met de vele ramen. Vroeger 

werkten de boeren vaak ook 
voor de horlogeindustrie en 

daarom bouwden ze vooral aan 
de oostkant veel ramen in hun 
huizen, zodat ze bij het in el

kaar zetten van de horloges van 
het daglicht konden profiteren. 

13:00
Tijdgetuigen

In het horlogemuseum  
L’Espace Horloger in Le Sentier 

meer leren over de horloge 
industrie en de economische 

geschiedenis van het dal.

16:00
Oeverpad 

Het zou een paar uur duren  
om rond het hele Lac de Joux  

te lopen. Maar zelfs een  
kort uitstapje brengt je naar  

knusse plekjes. 

20:00
Gastvrijheid

In Hotel Bellevue Le Rocheray 
aan de oevers van Lac de Joux 

dineren en later tussen de 
zachte veren over eindeloze 

bossen dromen.

12u
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Ontdek de  
natuur in de Vallée  
de Joux 

Laurence Rochat
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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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Grand Train Tour of Switzerland: 
Ontspannen van highlight tot highlight reizen en door het 
treinraam genieten van het adembenemende landschap.

» 1280 kilometer 
» Het hele jaar door
» UNESCOwerelderfgoederen

3089 m hoogte

937 m hoogte

1745 m hoogte

610 m hoogte

434 m hoogte

1860 m hoogte

429 m hoogte

2320 m hoogte
2328 m hoogte
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R E I Z E N  P E R  T R E I N :
V E E L G R O E N E R K A N  B I J N A N I E T
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Een treinreis veroorzaakt  
27 keer minder CO2 dan  

een vergelijkbare rit met de 
auto. Alleen voetgangers en 
fietsers reizen ecologischer.

0,2 %
Het spoor is goed voor 0,2 procent van de 

totale CO2uitstoot van het verkeer.

Wie duurzaam wil reizen, vertrouwt op het openbaar vervoer. Niets is eenvoudiger, want Zwitserland heeft het 
dichtste vervoersnetwerk ter wereld. Er zijn ook enkele speciale vervoermiddelen die een stap verder gaan op  
het gebied van duurzaamheid en normen stellen voor de toekomst.

Frümsen  Stauberen

Staubernbahn
De hoogte in

A  Dit ov-highlight schittert 
met geavanceerde milieu-
vriendelijke technologie: als 
eerste kabelbaan ter wereld 
loopt de Staubernbahn  
volledig op zonne-energie 
naar de piek.

 De kabelbaan slaat bovendien 
stroom op in zijn accu’s. Hier-
door zijn avondritten mogelijk.

Zermatt  Gornergrat

Gornergrat 
Bahn
Op weg naar de Matterhorn

B  De treinen van de Gorner-
grat Bahn zijn uitgerust met 
zogenaamde recuperatierem-
men, die de kinetische ener-
gie van de treinen omzetten 
in elektrische energie. Tijdens 
de afdaling wordt stroom 
teruggevoed in het net van 
de bovenleiding. Deze stroom 
wordt door de treinen ge-
bruikt voor de beklimming.

 De energie uit drie afdalingen  
is voldoende voor ongeveer twee 
bergritten.

Centrum Fribourg   
Oude binnenstad

“Funi”
Historisch voertuig

C  De “Funi” is de laatste 
waterballastbaan in Zwitser-
land. De nostalgische kabel-
baan is sinds 1899 in Fribourg 
in bedrijf. Hij wordt niet door 
een motor aangedreven, 
maar door gefilterd afvalwa-
ter uit de bovenstad.

 De “Funi” werkt volledig  
zonder elektriciteit en zonder 
uitlaatgassen.

Kanton Graubünden

RhB
Door het bergkanton

D  De Rhätische Bahn hecht 
veel belang aan de oorsprong 
van energie en verdere ont-
wikkeling op het gebied van 
duurzaamheid. Zo wordt het 
energieverbruik in de treinen 
en op de stations voortdurend 
geoptimaliseerd: zowel met 
een gebruikersafhankelijke 
regeling van de buitenlucht  
als met moderne recycling.

 De hoofdwerkplaats van de  
RhB in Landquart wordt met  
warmtedistributie van de afvalver-
brandingsinstallatie verwarmd.

Grindelwald   
Eigergletscher

V-Bahn
Naar de rand van de gletsjer

E  De allernieuwste con-
structie, duurzame materialen, 
een zonne-energiesysteem  
en integratie in het warmtedis-
tributienet van Grindelwald 
maken van de pas geopende 
V-Bahn van de Jungfrau-
bahnen een showcase.

 De groene daken van de terminal 
dragen bij tot het behoud van  
zeldzame dier- en plantensoorten. 

Vierwoudstedenmeer

MS Diamant
Over het water

F  Het motorschip Diamant 
stelt als het eerste klimaat-
neutrale cruiseschip van  
Zwitserland nieuwe normen. 
Het schip vaart met een  
hy bride aandrijving, wat leidt  
tot lager brandstofverbruik  
en een lagere CO2-uitstoot.

 Het MS Diamant verbruikt  
20 procent minder energie dan 
gewone rondvaartboten.

Waterkracht  

90 % SBB

100 % Rhätische Bahn

F
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SwitzerlandMobility app:
Dankzij het gratis platform van SwitzerlandMobility  
is vrijetijdsplanning kinderspel. 

» App SwitzerlandMobility 
» switzerlandmobility.ch/summer 
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Besneeuwde vierduizenders, woeste rivieren en adembenemende trails zonder einde. Welkom in outdoorparadijs 
Zwitserland! Te voet of op de fiets, op de berg of aan het water: wie graag actief onderweg is, komt in Zwitserland 
volop aan zijn trekken.

L A N G E A F S TA N D S 
WA N D E L E N

Via Alpina
20 dagen, 14 bergpassen

B  De klassieker onder de 
Zwitserse langeafstandswan-
delroutes gaat in 20 etappes 
dwars door de noordelijke 
Alpen van Zwitserland – een 
prentenboektocht te voet.

L A N G E A F S TA N D S 
WA N D E L E N

Van “Stüva”  
naar “Stüva”
Ontdek de “Arvenstuben”  
op de Via Engiadina

C  Bever: kennelijk gaat  
het hout van alpendennen 
(“Arven”) snurken tegen – 
eens uitproberen in Hotel 
Chesa Salis.  

La Punt: in Restaurant Krone 
creëert Andreas Martin al 
ruim 18 jaar fijne menu’s met 
alpenden-ingrediënten.

Zuoz: na een lange wandel-
dag geniet je in de ruim  
400 jaar oude Arvenstube  
van Restorant Dorta van spe-
cialiteiten uit Graubünden.

WA N D E L E N  &  E T E N

Alpbeizli Uri
Hartig en rustiek

D  Nergens smaakt alpen-
kaas beter dan op de alp! Met 
de “Alpbeizli-Pass” maak je al 
wandelend kennis met een 
15-tal traditionele bergcafé-
tjes en hun specialiteiten.  

WA N D E L E N

Gorge de l’Orbe
Verfrissende insidertip

Wie vanuit Vallorbe door de 
Orbe-kloof wandelt, belandt 
in een ware oase. In de zomer 
is een duik in de feeërieke 
waterval Saut du Day een 
must. 

T R A I L R U N N I N G

Alpes Trail
Trailrunning in het 
Val d’Hérens

E  Van het charmante berg-
dorpje naar de berghut op 
bijna 3000 meter: op 20 be-
wegwijzerde trailrunning- 
routes biedt het Val d’Hérens 
spectaculair terrein voor een 
perfecte hardloopbelevenis.

WA N D E L E N

Drieparken- 
tocht
Zes dagen, drie parken

Deze meerdaagse wandeling 
gaat over panoramische  
routes door de natuurparken 
Diemtigtal, Gantrisch en 
Gruyère Pays-d’Enhaut in  
de Voor-Alpen van Fribourg 
en Bern – bagagevervoer 
inbegrepen.

A L P I N I S M E

De eerste  
vierduizender
Overweldigend

Eens op een vierduizender 
staan en zich vergapen  
aan de Alpen: een droom die  
werkelijkheid kan worden  
op de Breithorn of de Allalin-
horn in Wallis.

A L P I N I S M E

Klimtuin 
Stockhorn
De hoogte in

A  In de klimtuin op de 
Stockhorn vindt iedereen de 
perfecte route – zolang ze 
tenminste geen hoog tevrees 
hebben. Als je van de profs 
wilt leren, kun je het beste 
eerst de “Grundkurs Alpin-
klettern” bij de Mammut 
Alpine School doen. 

mammutalpineschool.com

Activiteiten Mobiliteit Hotels
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Echt vakmanschap
De recepten voor de be-
kende Zwitserse kazen 
zijn nog precies hetzelfde 
als honderden jaren ge-
leden. En de kaas wordt  
nog steeds gemaakt zoals 
in grootvaders tijd.

Volledig natuurlijk
Aan de verse melk wor-
den uitsluitend GMO-vrij 
stremsel en Zwitserse 
bacterieculturen toege-
voegd. De Zwitserse kaas-
industrie ziet zelfs vrijwil-
lig af van additieven die 
eigenlijk zijn toegestaan.

Grote verscheidenheid
De selectie Zwitserse  
kazen laat niets te wensen 
over. Onder de meer dan 
700 verschillende kaasspe-
cialiteiten is er voor elk  
wat wils. Van mild tot pittig 
en van zacht tot hard, er  
is van alles.

Wat nu trendy is, is bij ons al lang traditie.



61

La
ng

za
am

 ve
rk

ee
r

Activiteiten Mobiliteit Hotels

G E Z I N N E N

UNESCO  
Biosfeer  
Entlebuch   
Voor het hele gezin

A  Het Avonturenpark 
Mooraculum ontdekken, bij 
zonsopgang met een gids 
dieren in het wild observe-
ren of gewoon genieten  
van de natuur – dit alles en 
nog veel meer bieden het 
UNESCO-Biosfeerreservaat 
Entlebuch en de Family 
Destination Sörenberg. 

E  B I K E

Quintour
Culinaire tocht Bellinzona  

Met een rugzak vol regi-
onale specialiteiten voert 
deze tocht door de  
glooiende heuvels van de 
Magadino-vlakte naar  
de “hongertorens”, delen 
van de voormalige vesting-
werken. Aan het eind  
wacht je een aperitiefje.

M O U N TA I N B I K E

Bike-Park  
Leysin
Actie op de mountainbike

Flow Line, Jump Line en 
Downhill Track: in het Leysin 
Bike Park vinden mountain-
bikeliefhebbers pittige afda-
lingen voor elk niveau. 

E  B I K E

Seetal–Bözberg
Wellnesstocht  
Aargau

Deze fietstocht vol afwisse-
ling gaat van Bad Schinz-
nach door het heuvelachtige 
Jurapark Aargau naar Rhein-
felden. De thermale baden 
van Sole Uno vormen de 
perfecte afsluiting van de  
50 kilo meter lange tocht.

R AC E F I E T S

Grosse  
Scheidegg
Bergpassen  
zonder auto’s

B  Op de autovrije route 
naar de Grosse Scheidegg 
moet je 1300 hoogtemeters 
bedwingen – met een stij-
ging van 12 procent. Maar 
het panorama aan de  
voet van de Eiger, Mönch  
en Jungfrau maakt het de 
moeite zeker waard.

WA N D E L E N

Klöntalersee
Het paradijs in 
Glarnerland

C  Nobelprijswinnaar  
voor literatuur Carl Spitteler 
vond het meer ook al prach-
tig: “De Klöntalersee is een 
van die ongelooflijke natuur-
schoonheden die je je zelfs 
in dromen niet kunt voorstel-
len.” Iedereen die er is ge-
weest, tijdens een wandeling, 
een trailrun, op de camping 
of ontspannen op het meer, 
geeft hem gelijk. 

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 va-
kantieoorden die met het 
Family Destination-label zijn 
bekroond. De aanbiedingen 
zijn speciaal afgestemd op 
de behoeften en wensen 
van kinderen en hun bege-
leiders. Onze highlights:

í Klankspoor, Foxtrail 
in Toggenburg
í Gletsjertocht in 
de Aletsch Arena
í Schapenscheren in Savognin

MySwitzerland.com/gezinnen

A

B

C
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Duurzaamheid voor fijnproevers: 
Kartause Ittingen

W einig mensen weten het: Zwitserland is niet alleen een  
bolwerk van topgastronomie en gastvrijheid, maar ook van 

bewust natuurlijke gastronomie, waarbij duurzaamheid deel uit
maakt van het genot. Een hotel dat deze filosofie van veld tot tafel 
naleeft is het Kartause Ittingen.

Wat er in het restaurant van het voormalige klooster op tafel komt, 
wordt bepaald door de beschikbare producten van het eigen land
goed – in overeenstemming met de zelfvoorziening in het klooster. 
Bakkerij, slagerij, viskwekerij en groentetuin: meer dan 200 produc
ten worden op 100 hectare land verbouwd, verwerkt en verfijnd. Het 
is maar 200 meter van de melkstal naar de kaasmakerij. In de wijn
kelder worden druiven uit de omliggende wijngaarden geperst. Zo 
proef je op het bord en in het glas een savoirfaire, die uit regionale 
natuurproducten bijzondere smaakmomenten creëert. 

Voor wie nog wat langer wil genieten van de natuurlijke pracht rond 
het Kartause Ittingen, zijn er 68 stijlvolle, moderne hotelkamers op 
het voormalige kloosterterrein.

Op 100 hectare land groeien en 
ontstaan producten die rechtstreeks 
in de keuken van het Kartause 
belanden.
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INSPIRING 
MEETING 
HOTELS
MySwitzerland.com/inspiratie

Vergaderen met uitzicht op  
een prachtig bergpanorama, in 
een voormalig klooster of in de 
tuin van het hotel: Inspiring  
Seminar Hotels zorgen met hun 
bijzondere locatie en uitzonder
lijk ondersteunend programma 
voor geslaagde vergaderingen. 

Schloss Münchenwiler 
Münchenwiler

Hôtel Bon Rivage
La TourdePeilz

Kloster Kappel
Zürich

Kartause Ittingen A

Ittingen

Activiteiten Mobiliteit Hotels

i t t i n g e n

Het eigen 
landgoed levert 
200 producten.

0-kilometer-
menu’s met eigen 
producten.

 í  à
Op naar 
Ittingen



TYPICALLY 
SWISS
HOTELS
MySwitzerland.com/typically

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

Hotel Bären Gonten
Gonten

Romantik Hotel Säntis A  
Appenzell

DESIGN & 
LIFESTYLE 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
designlifestyle

Hoge ontwerpeisen, een  
duidelijke vormtaal en zorgvul
dig geselecteerde materialen: 
dankzij de inspirerende archi
tectuur wordt een verblijf in  
een Design & Lifestyle Hotel 
voor gasten met stijl een life
stylebelevenis. 

The View Lugano
Lugano 

Hotel Alex Lake Zürich B

Thalwil

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

Sauna, medische behande 
ling of buitenzwembad:  
de gasten van Spa & Vitality 
Hotels genieten van uitste
kende en goed verzorgde  
wellnesshotels midden in de 
mooiste Zwitserse natuur.  
Precies wat gezondheidsbe
wuste mensen waarderen.  

Hotel Giardino Ascona
Ascona

Chenot Palace Weggis C  
Weggis

Hotel Saratz
Pontresina

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

Of je nu een groots hotel uit de 
belle époque kiest of een barok 
pensionnetje: in de Swiss Historic 
Hotels slaap je achter door ge
schiedenis doordrenkte muren  
en geniet je van de sfeer van  
vervlogen tijden.  

Krafft D

Basel 

Schweizerhof Flims
Flims

SWISS 
DELUXE 
HOTELS
MySwitzerland.com/deluxe

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

Hôtel Beau Rivage E

Genève

Four Seasons des Bergues
Genève

SWISS FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

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

Parkhotel Brenscino F

Brissago

SWISS BIKE 
HOTELS
MySwitzerland.com/bikehotels

Singletrails, bikewerkplaats of  
eigen bikeverhuur: Swiss Bike 
Hotels stillen de adrenalinehon
ger van iedere waaghals. 

Maisons Matthiol Zermatt G

Zermatt
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Informatie  
over andere 
hotels en 
accommodaties.

A
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â 
Million Stars Hotel

In de Million Stars Hotels 
kun je vanuit je bed genie
ten van het uitzicht op de 

sterrenhemel. 
 MySwitzerland.com/

millionstarshotel

p 
BMC Switzerland

Sinds de oprichting in 1994  
is het hoofdkantoor van  

de Zwitserse fietsenfabrikant 
BMC gevestigd in Grenchen, 

Solothurn. 

$ 
Oplaadpunten

Als je Zwitserland met een 
elektrische auto verkent, moet 

je af en toe je accu opladen. 
Op de website van EMobile 

vind je alle oplaadpunten. 

a 
Kunst

Flatrate voor 
museumbezoek

500
Zwitserse musea kunnen 

met een museumkaart 
worden bezocht.
 museumspass.ch

Zwitserse parken
Het Zwitserse nationaal park  

is algemeen bekend.  
Maar er zijn nog 18 andere  
parken in Zwitserland waar 
mensen zich inzetten voor 

prachtige landschappen, leven
dige tradities en een duurzame 

regionale economie. 

Echte natuurbelevenissen,  
boeiende verhalen en  

heerlijke regionale specialitei
ten wachten erop ontdekt  

te worden.

c 
Productlabel

Meer dan 1300 producten  
zijn met het “Swiss Parks”  

label gecertificeerd. Het garan
deert de waarden van lokale 
oorsprong en duurzaamheid.
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Herfstbomen
september – november

De vier boomsoorten esdoorn, 
berk, beuk en lariks verkleuren 

bijzonder mooi en komen in 
Zwitserland veel voor. 

  E S D O O R N

  B E R K

  B E U K

  L A R I K S

De bladkaart van Zwitserland 
Toerisme laat zien waar het 

goud van de herfst momenteel 
op zijn mooist is. 

B 
Huurauto

Reis comfortabel en  
individueel door Zwitserland: 

Hertz en Europcar bieden 
een breed scala aan huurau

to’s voor elke behoefte in heel 
Zwitserland.

i 
W I J N T O E R I S M E

» Wijn wordt in alle 26 kantons 
van Zwitserland verbouwd

» De Zwitsers drinken hun wijn 
het liefst zelf. Slechts zo’n 1 

procent wordt geëxporteerd.
» De kleinste wijngaard ter  

wereld ligt in Saillon, Wallis. 
Het bestaat uit drie wijnstokken 

en is sinds 1999 eigendom  
van de Dalai Lama.

Ovomaltine

1904
Albert Wander creëert  

Ovomaltine als een verkwik
kende drank voor zieken  

en zwakken.

De

10 
grootste kunstmusea  

van Zwitserland opereren ge
zamenlijk als de Art Museums 

of Switzerland (AMoS). 

De populairste druivensoorten
van Zwitserland

Birchermüesli 

1900
De dokter Maximilian Oskar 

BircherBenner ontwikkelt een 
“appeldieetgerecht”, nu wereldbe

roemd als Birchermüesli.

Zakmes
De allrounder is al lang een 

cult en hoort in elke  
Zwitserse broekzak thuis.

S T E R R E N K I J K E R S B E D
Lötschenpass

R O O F T O P  B U B B L E  S U I T E
Zürich

TA M A R O  N I G H T  S K Y
Tenero

28
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8 
Zwitserse “apero-cultuur”
De apero wordt in Zwitserland 
uitgebreid gevierd. Er worden 
witte wijn, bier, luchtgedroogd 
vlees, kaas, druiven en noten  

bij geserveerd. 



 Onderweg

Vakantie in
Zwitserland

Wij helpen je graag 
je vakantie in Zwitserland 

optimaal te plannen.  

Bel voor advies: 
00800 100 200 30
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Gratis rit
Het openbaar vervoer brengt 
passagiers stipt, comfortabel  
en snel naar elk afgelegen dal.  

Met de Swiss Travel Pass 
kunnen buitenlandse bezoekers 

bijna 24 uur per dag gratis 
reizen met het Zwitserse ov.

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.

Merci!
De SWISS-chocolaatjes

zijn een attentie  
voor SWISS-passagiers  

en een heerlijk voorproefje 
van de dingen waar 

Zwitserland wereldberoemd 
om is.

De lekkerste 
chocola boven 

de wolken

Achtergrondberichten 
en reistips.

SWISS BLO G

e
Inpakken 

Kreukvrij
Om te voorkomen dat je  

kleding tijdens de reis  
kreukelt: rol elk kledingstuk 

netjes op en bundel alles 
compact samen.

1  
Leg de trui plat, vouw 
beide mouwen naar 

binnen.
2  

Vouw de kraag en de 
schouders van de trui 

naar beneden.
3

Voorzichtig van boven 
naar beneden oprollen 

zoals een slaapzak.

SS

S 
Bereikbaarheid 

met SWISS
Swiss International Air Lines 

(SWISS) is de luchtvaart-
maatschappij van Zwitserland. 

Ze bedient de Zwitserse  
luchthavens van Zürich en 

Genève vanuit vele bestemmin-
gen wereldwijd.

Zoeken en boeken:
swiss.com

Mobiliteit

à
Inchecken

E-boarding-
pass

Check gemakkelijk online  
in met je computer, tablet  

of smartphone via swiss.com   
of de SWISS-app. Of je nu  

thuis bent of onderweg, of je  
nu reist met bagage of zonder. 

Online inchecken kan vanaf  
23 uur voor vertrek.

78 g CO2 
worden per passagierkilometer 

uitgestoten door de SWISS-
vloot. Voor een kleine auto ligt 

de CO2-uitstoot rond de 
110 g/km.

W IST JE HET AL?

Slechts 30 %
is de vraag naar kerosine 

gestegen terwijl het  
aantal passagiers en ver-

voerscapaciteit meer  
dan verdubbeld zijn.

–50 % 
CO2 tot 2050: dat is  

het doel van de lucht-
vaartindustrie. 

í
Help mee aan de  
herbebossing in  

Nicaragua.

í
Vlieg met Sustainable 
Aviation Fuel (SAF).  

Vergeleken met fossiele 
brandstoffen vermindert 

SAF de CO2-uitstoot  
met wel 80%.
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