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Allegra en welkom in Graub

Diepsneeuwskiën bij Vals.
2

ünden!

In het jaar 1864 lukte het de St. Moritzer hotelpionier Johannes
Badrutt met een sluwe weddenschap zijn zomergasten voor
de eerste keer in de winter naar Graubünden te lokken. Met
langdurig succes, want de gasten kwamen vanaf dat moment
elke winter – het alpiene wintertoerisme was geboren.
Meer dan 140 jaar later behoort het vakantiegebied nr. 1 van
Zwitserland met vakantieplaatsen zoals Davos Klosters, Laax,
Arosa en Engadin Scuol Samnaun wereldwijd tot de top van
de wintersportgebieden. 2.200 km pistes, 1.800 km loipes
en een fijnmazig net van winterwandelwegen behoren tot het
aanbod. Maar Graubünden biedt nog meer: spannende sleebanen en sneeuwschoentochten, maar ook veel ontspanning –
in authentieke berghutten bij een stevige Bündner Gerstensuppe of in een van de vele prachtige wellness-oases.
ccnr 7711

Allegra en welkom in Graubünden!
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Aanbevolen vanaf 0 jaar.

Carlo Janka, Wereldbekerwinnaar skiën,
Olympisch kampioen reuzeslalom.
“Tijdens mijn reizen zie ik veel mooie skigebieden. Maar als
ik tijd heb om zelf te gaan skiën, geniet ik volop in het familieskigebied Obersaxen Mundaun in mijn geboorteland Graubünden. Voor de optimale sportvoeding zorgt mijn moeder
Ursula, direct aan de piste in ons restaurant ‘zum Stai’.
De perfecte ontspanning voor je lichaam en je eetlust.”

nl.graubuenden.ch/families
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Skischool en sneeuwwonderland Laax.
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Berghuttenromantiek.

Gian Malär, Gastheer op de Alp Fops,
Lenzerheide.
“Het is altijd weer een heerlijk gevoel
als gasten uit de hele wereld naar mijn
hut komen, aan de grote tafel gaan zitten
en genieten van de sfeer, het eten en
de gezelligheid. Dat noem ik nou echte
Bündner gastvrijheid. Bun appetit!”

nl.graubuenden.ch/gastronomie
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Fonduen op de Alp Fops, Lenzerheide.
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Sina Candrian, snowboardprof,
winnaar US Open Slope Style.
“Voor mij biedt Laax alles wat ik mij kan wensen.
Het snowpark op de Crap Sogn Gion is al vanaf
eind november open. Begin januari is dan de
Burton European Open, het grootste freestyleevenement in Europa, waarop ik me altijd
heel erg verheug. Buiten de piste kan ik een
bezoek aan het tentoonstellingsgebouw
‘Das Gelbe Haus’ in Flims bijzonder aanraden!“

nl.graubuenden.ch/skien
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Topplezier.

Snowboarders in Laax.
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Dario Cologna, Wereldbekerwinnaar langlaufen,
winnaar van de Tour de Ski.
“Het kanton Graubünden is een waar langlaufparadijs. Overal waar je komt, vind je perfect
geprepareerde loipes in een prachtige omgeving.
Mijn persoonlijke favorieten: de regio Davos,
mijn geboortestreek Val Müstair en – uiteraard –
de Dario Cologna-loipe in Ftan.“

nl.graubuenden.ch/langlaufen
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Diep ademhalen.

Langlaufer bij Scuol.

Meer informatie vindt u op
nl.graubuenden.ch
Uw persoonlijke sneeuwbericht.
Met het sneeuwbericht “Sneeuw & weer”
ontvangt u wekelijks actuele informatie
over door u uitgekozen skigebieden in
Graubünden. Ideaal voor een lang weekend, maar ook voor een langere vakantie.
Aanmelden onder
nl.graubuenden.ch/sneeuwbericht

Maandelijkse winternieuwsbrief.
Of u nu houdt van sneeuwschoenwandelen,
carven, snowboarden, freeriden of
langlaufen, in de wintermaanden leest
alles over uw favoriete wintervakantie
in onze maandelijkse winternieuwsbrief.
De beste aanbiedingen in Graubünden,
het vakantiegebied nr. 1 van Zwitserland,
leuke prijsvragen en veel tips met
het thema sneeuw.
Meld u nu aan via
nl.graubuenden.ch/nieuwsbrief

Vakantiegebied nr. 1
van Zwitserland.
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Overzicht van
het winterplezier.

Breil/Brigels
Trun

Deze kaart biedt een overzicht van de
vakantieplaatsen en het winteraanbod
in Graubünden. Skiën, winterwandelen,
sleeën – in Graubünden is voor iedereen
wat te doen. Op de achterkant van de
kaart vindt u een selectie van de mooiste
winterbelevenissen. En wat onze regio
exclusief te bieden heeft aan zijn gasten,
is beschreven in de rubriek “Echt uniek”.
Laat u door deze selectie inspireren.
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Met het sneeuwbericht “Sneeuw & weer”
ontvangt u wekelijks actuele informatie
over de door u uitgekozen skigebieden
in Graubünden. Ideaal voor een weekend,
maar ook voor een langere vakantie.
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Of u nu houdt van sneeuwschoenwandelen, carven, snowboarden, freeriden of
langlaufen, in de wintermaanden leest
u alles over uw favoriete wintervakantie
in onze maandelijkse winternieuwsbrief.
De beste aanbiedingen in Graubünden,
het vakantiegebied nr. 1 van Zwitserland,
leuke prijsvragen en veel tips met het
thema sneeuw. Meld u nu aan via
nl.graubuenden.ch/nieuwsbrief

© Tom Winter

A Arosa.
www.arosa.ch
Arosa.

Jakobshorn, Parsenn/Gotschna, Pischa, Madrisa,
Rinerhorn, Schatzalp/Strela.

www.davosklosters.ch
Arosa.

F Laax.
www.laax.com
Arosa.

1
Pistenkilometers 70
Ligging skigebied 1800 –2653 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 13
Langlaufloipen in km 30
Winterwandelwegen in km 60
Sleepaden in km 4.4

Aantal skigebieden

B Davos Klosters.

6
320
Ligging skigebied 810 –2844 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 58
Langlaufloipen in km 110
Winterwandelwegen in km 150
Sleepaden in km 22

Aantal skigebieden

© Graubünden Ferien GRF / createamchur.ch Norbert Riedi

Graubünden op en buiten de piste.

D Engadin Scuol Samnaun.

Silvretta Arena, Motta Naluns, Minschuns.

www.engadin.com
Arosa.

3
Pistenkilometers 343
Ligging skigebied 1250 –2872 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 58
Langlaufloipen in km 110
Winterwandelwegen in km 250
Sleepaden in km 44

Aantal skigebieden

C Disentis Sedrun.

E Engadin St. Moritz.

Arosa.

Arosa.

Disentis 3000, Gotthard Oberalp Arena.

Corviglia, Corvatsch, Diavolezza, Zuoz.
www.engadin.stmoritz.ch

www.disentis-sedrun.ch
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Pistenkilometers 185
Ligging skigebied 1150 –3327 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 28
Langlaufloipen in km 30
Winterwandelwegen in km 40
Sleepaden in km 8

Aantal skigebieden

Brúsio

1
220
Ligging skigebied 1100 –3018 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 28
Langlaufloipen in km 60
Winterwandelwegen in km 100
Sleepaden in km 6

Basel

Aantal skigebieden

Zürich

Pistenkilometers

Pistenkilometers

Contact
• Alpine Safety Center Diavolezza, Bergbahnen Engadin
St. Moritz AG, Tel. +41 (0)81 839 39 39
www.engadin.stmoritz.ch
• Avalanche Training Center Davos, Davos Klosters Bergbahnen AG, Tel. +41 (0)81 417 61 50, www.davos.ch
• Institut für Schnee- und Lawinenforschung SLF, Davos,
Tel. +41 (0)81 417 01 11, www.slf.ch

Müstair

Suvrettapass

nl.graubuenden.ch

Elke freerider of toerskiër droomt ervan de eerste sporen in de
sneeuw te trekken. Maar het plezier buiten de piste moet wel
verantwoord zijn. Voor een goede voorbereiding kunt u bijvoorbeeld terecht in het Alpine Safety Center op de Diavolezza
of in het Avalanche Training Center in Davos. Minder ervaren
beginners en skiërs die niet bekend zijn met de lokale omstandigheden maken in ieder geval gebruik van de diensten van
een erkende berggids.
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350
Ligging skigebied 1716 –3303 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 56
Langlaufloipen in km 200
Winterwandelwegen in km 150
Sleepaden in km 18.1

Aantal skigebieden
Pistenkilometers

G Heidiland.

H Lenzerheide.
www.lenzerheide.com
Arosa.
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CHUR Davos

ZWITSERLAND

GRAUBÜNDEN

St.Moritz
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I Prättigau.

Pizol, Flumserberg.

www.heidiland.com
Arosa.
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Pistenkilometers 105
Ligging skigebied 509 –2227 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 27
Langlaufloipen in km 19
Winterwandelwegen in km 30.5
Sleepaden in km 10

Aantal skigebieden

1
155
Ligging skigebied 1230 –2865 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 35
Langlaufloipen in km 52
Winterwandelwegen in km 80
Sleepaden in km 9

Aantal skigebieden
Pistenkilometers

www.praettigau.info
Arosa.

1
30
Ligging skigebied 600 –1800 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 6
Langlaufloipen in km 6
Winterwandelwegen in km 6
Sleepaden in km 1.2

Aantal skigebieden
Pistenkilometers

J Savognin/Bivio.
www.savognin.ch
Arosa.

2
110
Ligging skigebied 1200 –2713 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 17
Langlaufloipen in km 34
Winterwandelwegen in km 73
Sleepaden in km 28

Aantal skigebieden
Pistenkilometers

K Viamala.

Splügen-Tambo, Avers, Tschappina-Heinzenberg,
Sarn-Heinzenberg, Feldis, Mutten.

www.viamala.ch
Arosa.
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97
Ligging skigebied 1300 –2600 m
Funpark ja
Kinderland ja
Kabelbanen en skiliften 21
Langlaufloipen in km 61
Winterwandelwegen in km 127
Sleepaden in km 40

Aantal skigebieden
Pistenkilometers

Vakantiegebied nr. 1 van Zwitserland.

Ski- en snowboardfans vinden in het vakantiegebied nr. 1
van Zwitserland meer dan 40 skigebieden met perfect geprepareerde pistes op sneeuwzekere hoogte. Voor families,
voor genieters maar ook voor fanatieke wintersporters
is er een passend skigebied. Een welverdiende versterking
na een onvergetelijke dag op de pistes vinden onze gasten
in een van de vele gezellige skihutten direct aan de piste.

Wij stellen u graag de topwinterbelevenissen in de sneeuw voor.

In de hoogste regio van de Alpen is deze duursport zeer
geliefd; met zijn lange, brede hoogtedalen biedt Graubünden prachtig geprepareerde loipes voor klassiekeen skatinglanglaufers. De Engadin Skimarathon is de op een
na grootste volksskiwedstrijd van de wereld en trekt ieder
jaar weer meer dan 10.000 deelnemers. Tijdens de Engadin
Skimarathon, bij het gratis langlaufen in Davos of op de
met een kwaliteitskeurmerk onderscheiden loipes in Splügen,
in Graubünden komt iedereen aan zijn trekken.

nl.graubuenden.ch/skien

Sleeën.

Berghuttenromantiek.

© Graubünden Ferien

© Bergün Filisur Tourismus / Reto Barblan

Winterwandelen.

© Destination Davos Klosters

© Savognin Tourismus im Surses

Te midden van majestueuze bergtoppen en zacht glooiende dalen liggen
in Graubünden 2.200 kilometer
pistes, 1.800 kilometer langlaufloipes
en 1.400 kilometer winterwandelwegen – dat is alleen al een garantie
voor een heerlijke wintervakantie.
Maar Graubünden heeft meer te bieden.

Langlaufen.

Skiën en snowboarden.

© Savognin Tourismus im Surses

Topwinterbelevenissen.

De goed onderhouden winterwandelwegen zijn uitermate
geschikt om rustig te genieten van de imposante bergwereld.
Het veelzijdige wandelwegennet biedt een breed palet aan
wandelingen, van gezellige familiewandelingen door diep
versneeuwde bossen tot zware tochten over historische
passen. Alleen al in Arosa zijn 60 kilometer geprepareerde
winterwandelwegen, waar u gezellig van hut naar hut kunt
wandelen en kunt genieten van de Bündner gastvrijheid.

Op naar de sneeuwpret en door het witte winterlandschap
over de sleebaan naar beneden suizen. Meer dan 60 sleepistes wachten op u in Graubünden, waaronder de langste
verlichte sleebaan van Europa: de afdaling van Preda naar
Bergün waar u langs het UNESCO-Werelderfgoed van
de Rhätische Bahn sleet. Ook de 12 kilometer lange sleebaan van de Fideriser Heubergen naar het Prättigau is een
highlight die sleefans en families beslist niet mogen missen.

nl.graubuenden.ch/winterwandelen

nl.graubuenden.ch/sleeen

Als de vloer kraakt en de tafel is gedekt met een roodwit
geruit tafelkleed, is men op het juiste adres – in een van
de vele authentieke berghutten van Graubünden. Bijvoorbeeld in de Alp Fops in Lenzerheide, die het alpleven
van de vroege 20e eeuw laat zien of in de Bodähut in het
Prättigau, die het beste te bereiken is met sneeuwschoenen.
In de hut warmen de gasten zich op bij de regionale
specialiteit ‘capuns’. En op de vele terrassen komen
de zonliefhebbers helemaal aan hun trekken.

nl.graubuenden.ch/langlaufen

De skateline in het Albuladal is de eerste en enige ijsweg
van Zwitserland en gaat van Alvaneu naar Surava. In
Surava is het in de winter zo koud dat het hele dorp in een
sprookjesachtig ijslandschap verandert en de zon alleen
op de bergtoppen schijnt.

Topaccommodaties: nl.graubuenden.ch/accommodaties

Maar liefst 60.000 stenen platen uit Valser kwartsiet werden
voor de Therme Vals uit de berg gehouwen. Vandaag is
Peter Zumthor’s meesterwerk een ware publiekstrekker
geworden. Het is het eerste bouwwerk in Zwitserland dat
twee jaar na de opening al onder Monumentenzorg werd
geplaatst. Het bad betrekt zijn water uit de enige warmwaterbron van Graubünden. De bezoeker kan kiezen uit
verschillende binnenbaden met uiteenlopende temperaturen
en een groot buitenbad met uitzicht op de omliggende
bergwereld.

Sneeuwzekerheid.
Hoog, hoger, sneeuwzeker. Als toonaangevende wintersportregio van Zwitserland weten wij in Graubünden
alles van het witte sneeuwwonder. De bovengemiddeld
hoge ligging van onze skigebieden en dorpen garandeert sneeuwzekerheid. Wilt u bewijs? De vakantieklassieker Arosa ligt op 1.800 m, in Laax bevindt driekwart van het skigebied zich boven de boomgrens
en Davos is de hoogst gelegen echte stad in de Alpen.

© Bergbahnen Splügen Tambo

© Urs Homberger / Hotel Valbella Inn

© Arosa Bergbahnen AG

In de eerste indoor-freestylehal van Europa in Laax kunnen
jumps en tricks het hele jaar door worden getraind. De
1.200 m2 grote hal voor snowboarders en freeskiërs met
speciaal opgeleid trainingspersoneel onderstreept nog eens
de freestylecompetentie van het winterresort Laax. Het
aanbod voor beginners en gevorderden gaat van kampen
in combinatie met outdoorsneeuwtraining en mountainbiketrainingen tot aan intensieve skateboard-, big air- en trampolinecursussen. De Freestyle Academy biedt spanning en
sensatie, het hele jaar door en onafhankelijk van het weer.

De winter is in Graubünden een tijd van gecultiveerde
traagheid. Vertragen in plaats van versnellen is het motto
van de ontspanningsberg Brüggerhorn in Arosa. Na de
bergbestijging in een nostalgische tweepersoonsstoeltjeslift
nodigt de chill-outpiste uit om ontspannen te skiën.
Een bezoek aan de relaxlounge inclusief kneippzone op
2.000 m hoogte garandeert een gevoel van algeheel
welbevinden. Talrijke chill-outridingpistes en de slow mountain op de Schatzalp in Davos zorgen voor een totaal ontspannen skibelevenis.

Families.

Familiehotels.
Geniet van uw wintervakantie in hotels die hun aanbod
specifiek op de wensen van kinderen hebben toegespitst.
Van kinderopvang via wellness voor kinderen tot aan
avontuurlijke uitstapjes – in Graubünden vinden kinderen
alles wat hun hartje begeert. Zo kunnen ook de grote
gasten heerlijk van hun vakantie genieten.

Ontspannen skibelevenis.
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© GaudenzDanuser.com
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Het Albula- en Berninatraject tussen Thusis in Graubünden
en het Italiaanse Tirano is een prachtig en technisch
innovatief voorbeeld van de ontsluiting van het hoogalpiene landschap. Als hoogst gelegen Alpenovergang is de
Albula-/Berninalijn een van de spectaculairste spoorbanen
ter wereld. Sinds 2008 behoort deze spoorbaan tot het
UNESCO-Werelderfgoed.

De schaatsweg in Surava met een lengte van 3 km is een
ijsbelevenis van grote klasse die veel plezier garandeert
voor jong en oud!

Freestyle Academy.

© Savognin Tourismus im Surses

© Andrea Badrutt

nl.graubuenden.ch/highlights

Wellness: Therme Vals.
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© Graubünden Ferien / Rhätische Bahn

1

Graubünden verrast buiten het
traditionele aanbod ook met unieke
belevenissen.
De hier voorgestelde tips zijn slechts
een greep uit wat u in Graubünden
kunt verwachten.

UNESCO-Werelderfgoed– Albulaen Berninalijn van de Rhätische Bahn.

Skateline.

© Graubünden Ferien

Echt uniek.

nl.graubuenden.ch/gastronomie

“Families welkom”. Dat geldt in het hele kanton, maar
in het bijzonder in de vakantieplaatsen die hun aanbod
specifiek op de jongste gasten hebben afgestemd en
daarvoor zijn onderscheiden met het kwaliteitskeurmerk
“Families welkom”. Overzichtelijke skipistes, kinderskischolen en opvangmogelijkheden, evenals goed uitgeruste (ski)speelplaatsen voor kinderen en funpistes
garanderen een ontspannende en afwisselende wintervakantie voor groot en klein.

Spa- en wellnesshotels.

Schakel eens uit in het Tschuggen Grand Hotel Arosa dat
zijn gasten met de 5.000 m2 grote bergoase een architectonisch meesterwerk biedt. Of ontspan u in de grootste
hotelhamam van de Alpen in het Hotel Schweizerhof
in Lenzerheide.

Lifestylehotels.

© Daniel Hager Photography

Met de trendy ambiance en de ligging op frisse hoogte
verlokken de lifestylehotels in Graubünden; ecologische
en functionele materialen werden aan het alpiene landschap toegevoegd en met individuele charme uitgerust.
Geniet van uw verblijf in een historisch hotel met rustieke
charme of in een modern designhotel direct aan de piste.
In Graubünden hebt u het voor het kiezen.

© Schweiz Tourismus / swiss-image.ch / Robert Boesch

© Tschuggen Hotel Group

Wellness in Graubünden betekent ontspannen en beleven
tegelijk. Architecten en bouwers hebben wellnessoases
geschapen die dat wat gebruikelijk is in het wellnessen
ver ontstijgen. Doe nieuwe krachten op in een van de vele
hotels met breed wellnessaanbod.

Wintersporters bij St. Moritz.

Meer winterbelevenissen op

nl.graubuenden.ch

Vakantiegebied nr. 1 van Zwitserland.

