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B eweging is belangrijk voor je lichaam en  
stimuleert je geest tot nieuwe ideeën. Dat  

is met name het geval in Zwitserse steden. Ze  
trakteren bezoekers op de meest uiteenlopende 
stedelijke belevenissen en charmeren door hun 
nabijheid tot de natuur. In dit tijdschrift vinden 
nieuwsgierige ontdekkers wandelingen door de 
steden die ze naar duurzame producten, culinaire 
verrassingen, gevarieerde culturele hoogtepun-

ten en prachtige architectuur brengen.

Coverfoto: Carouge, Genève, van fotograaf Gauvin Lapetoule

10.000 STAPPEN
S T A D S W A N D E L I N G E N

A
I

Fietsland Zwitserland: Wie nog actiever op pad 
wil, fietst van stad tot stad.

Begin bij het station: Onze ontdekkingstochten 
door de steden beginnen telkens bij het station. 
Treinreizigers kunnen zich op die manier zonder 
stress meteen in het avontuur storten.

Hotels: Vermoeide wandelaars vinden in elke stad 
wel een verrassende accommodatie, om energie 
voor het volgende uitstapje op te doen. MySwitzerland.comn
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De neobarokke gevel van het 
grootste grensstation van Europa 

werd rond 1905 gebouwd.

W A N D E L I N G

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

Basel   Rheinfelden
Rhein-Route Nr. 2
Etappe 9

BASEL

B asel en de Rijn, dat is een liefdesrelatie die de locals vooral in de 
zomer intensief koesteren. Wie van een van de Rijnbruggen 

naar het stromende water kijkt, ziet allerlei kleurrijke puntjes die wel 
smarties lijken: de “Wickelfische” (waterdichte zwemtassen) van de 
tientallen Rijnzwemmers. Langs de Rijnoever wordt volop gebarbe-
cued, gelachen en gejogd. De Rijn heeft nog een functie. De rivier 
deelt Grossbasel en Kleinbasel in tweeën – twee stadsdelen die niet 
verschillender hadden kunnen zijn. En die al eeuwenlang in een 
speelse onderlinge rivaliteit samenleven.

Silo Hostel: In het boetiekhostel in een voormalige 
graansilo overnachten en in Restaurant Soulfood 
tussen de planten dineren.  

K L E I N B AS E L

Snoepend langs de oever van 
Kleinbasel wandelen, een nieuw 

perspectief uitproberen, 
zwemmend de stad bewonde-

ren en Basels creatieve 
ontmoetingsplekjes bezoeken.

1 8

G R O S S B AS E L

Door bloeiende tuinen en over 
kinderkopjes slenteren in 

de oude binnenstad, je tassen 
met lokale producten vullen  

en in de Basel Bazaar
stevig afdingen.

9 1422 km
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Straatnaamborden
Wat achter al die namen schuilgaat
Tijdens een stadswandeling door Basel loont het de moeite om de straatnaamborden 
goed in de gaten te houden. Daarbij valt namelijk veel te leren én te lachen. Want de 
borden hebben elk een verklaring over de betekenis en oorsprong van de straatnaam.  
Zo lees je bijvoorbeeld bij de Stapfelberg dat “Stapfeln” in het lokale dialect van Basel 
traptreden zijn of dat de Florastrasse vernoemd is naar de Romeinse godin van bloemen 
en de jeugd.  

W A N D E L I N G

DOOR HET BRUISENDE KLEINBASEL

Start: Station Basel SBB
In de stationshal het reusachtige 
schilderij “Vierwaldstättersee” 
van Ernst Hodler bewonderen.

1 Ahoi Ahoi
Met de tram naar de Rheingasse 
om elegante kleding 
en accessoires te shoppen.   

2 IJscafé Acéro
Jezelf na een paar stappen  
al een zelfgemaakt ijsje 
gunnen en dit op een bankje 
aan de Rijn opsmullen.

3 Bakkerij Kult
Verder stroomopwaarts, na de 
“Münsterfähre” (veerboot), links 
de hoek om naar de Riehentor-
strasse en alweer toegeven aan 
een zoete verleiding: hier vind je 
het lekkerste gebak van de stad.  

4 Zwemmen in de Rijn
Terug bij de Rijn en de Schaff-
hauserweg naar het Solitudepark 
wandelen. Een verfrissend drank-
je vind je in Buvette Schöpfli en 
een zwemtas, de originele Basel-
se “Wickelfisch”, in het winkeltje 
van Museum Tinguely. Want nu 
begint je mooiste avontuur in 
Basel: zwemmen in de Rijn.

5 “Didi Offensiv”
Afgekoeld vóór de Johanniter-
brug uit de Rijn klimmen en bij  
de Erasmusplatz je dorst lessen 
in Basels voetbalcafé.

6 Baiushki
In de Feldbergstrasse schitteren-
de, door de natuur geïnspireerde 
sieraden kopen.  

7 “Aktienmühle”
Bij tramstation Feldbergstrasse 
in- en op de Wiesenplatz weer 
uitstappen en op de binnenplaats 
van het Turbinenhaus smullen 
van lekkers.

8 Holzpark Klybeck
De Holderstrasse ingaan en  
al zigzaggend naar de Rijn  
slenteren. Onderweg pauzeren 
bij de vrolijke Tiki-Bar en daarna 
de bonte mengeling van bars, 
een sauna en een kapsalon  
ontdekken.
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Extra tip in de wijk Gundeldingen
Munt voor lekkere cocktails
De drankjes die hier achter elkaar over de toonbank gaan, krijgen dankzij het gebruik 
van munt een verfrissende noot. Een reden waarom restaurant en cocktailbar Werk 8 in 
het “Gundeliquartier” is gaan experimenteren. In plaats van de munt de halve wereld 
over naar Basel te vervoeren, wordt die nu hier zelf gekweekt. En dat niet alleen in  
de zomer, maar tien maanden per jaar. Een van de vele maatregelen die het team van 
Timothy Kröpfli met het oog op het milieu heeft ingevoerd. 

W A N D E L I N G

IN HET GROENE GROSSBASEL

Start: Tuinen van Merian
Door de uitgestrekte tuinen 
wandelen en in “Villa Merian” 
genieten van seizoensspeciali-
teiten en lekkers uit de boe-
rentuin.

9 Langs de Dalbedyych
De St. Alban-vijver, “Dalbe-
dyych” in het lokale dialect, 
loopt van de tuinen van Merian 
tot het vroegere Mühlenquar-
tier van Basel. Bij Museum 
Basler Papiermühle moet je 
beslist het molenrad bekijken. 
En het blijft hier niet bij kijken, 
je mag ook meehelpen met de 
papierproductie door papier  
te scheppen.

10 Kneippbad
Door het St. Alban-dal en bij  
de St. Alban-kerk, waar in het 
voorjaar de kruidige geur van 
daslook in de lucht hangt, 
langs de Rijn wandelen. Je  
sokken uittrekken, je broek  
oprollen en in het Kneippbad 
een voetbad nemen.

11 “Der grüne Gaul”
De trap op naar de Wettstein-
brug, bij het Kunstmuseum 
rechtsaf over de Münster- 
hügel, de Schlüsselberg en de 
Stapfelberg, linksaf de Martins-
gasse in en dan via het Martins-
gässlein naar de Marktplatz en 
bij foodtruck “Der grüne Gaul” 
Bio-Veggie-Wraps eten.

12 Ybligg
Door de Hutgasse kom je  
uit bij borstels, bezems en 
manden. Zelden zien hand-
werkproducten er zo modern 
uit – ze worden gemaakt door 
kunstenaars met gezichts-  
en gehoorstoornissen.

13 “Erfolg”  
De Spalenberg op en shoppen 
naar in Zwitserland gemaakte 
van het label “erfolg”. 

14 Petersplatz en botanie
Via de Nadelberg naar de  
zaterdagse vlooienmarkt op  
de Petersplatz. En verder  
naar de pal daarachter gelegen 
botanische tuin die al in  
1589 werd gesticht en waar 
nog steeds planten uit de  
hele wereld groeien.
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28 kmBaden   Zürich
Goldküste–Limmat Nr. 66
Etappe 2

BADEN

Atrium Hotel Blume: Het jugendstilhotel met  
overdekte binnenplaats nodigt je in de historische 
kuurwijk uit voor een uitgebreide spabelevenis.  

Stadswandeling met 

11.400
stappen

I n Aziatische metropolen hebben ze zuurstofbars. Maar Baden 
heeft iets veel beters: een frisse-lucht-bar. Hier vind je geen 

zuurstof uit een fles, maar zelfgemaakte ijsthee in een glas en 
een frisse zomerbries, pal aan de Limmat.

Start: Station Baden
Ooit kwam hier de legendari-
sche Spanischbrötlibahn aan, 
want half Zwitserland trok 
toen naar Baden om van een 
baksel te kunnen genieten. 

1 Villa Paul
Ten westen van het spoor, op 
het Merker-Areal, kun je je 
tas vullen met duurzame ge-
bruiksvoorwerpen.

2 VapVap
Naar de oude binnenstad, 
waar verse producten ge-
stoomd worden om de vitami-
nen te behouden. 

3 Plattform
Over de kinderkopjes van de 
Mittlere Gasse naar Karin 
Schmidt wandelen. Zij biedt 
kleine labels een podium. 

4 Tüfels-Chäller
Vanaf Baden, Lindenplatz per 
bus naar Fislisbach rijden en 
over de Aargauer Weg door 
het bosparadijs voor dieren en 
planten naar Baden wandelen. 

5 Nani Manu
Na de Tüfels-Chäller langs het 
kerkplein richting Obere Halde 
wandelen, naar de Designma-
nufaktur Nani Manu. 

6  “Frau Meise”
Een steenworp verder is het 
charmantste café van de stad. 

7 Triebguet Frischluftbar
Over de houten brug naar de 
Kanalstrasse – een aanrader 
voor koele drankjes.

8 Museumspark Langmatt
Langs de Limmat en door het 
Kurpark slenteren, om in het 
Museumpark te luisteren naar 
de audiotour over biodiversi-
teit.
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22 kmBellinzona   Locarno
Percorso Valle Maggia Nr. 31
Etappe 1

BELLINZONA

Hotel La Tureta: Het stijlvolle boetiekhotel in een 
gerestaureerd stenen paleis uit de 17e eeuw staat  
in de wijk Giubiasco.

Stadswandeling met 

12.429
stappen

D e auteur Andrea Fazioli beschreef zijn geboortestad met 
zijn verborgen wonderen als volgt: “Rustig en waardig,  

lijkt ze op een dame van middelbare leeftijd over wie wordt 
gefluisterd dat ze in haar jeugd een wilde was.”

Start: Station Bellinzona
Het grootste station van  
Ticino, en thuisbasis van  
de internationale regiotrein 
TILO (Ticino Lombardia).

1 Mercato del Sabato
Via de Viale della Stazione, een 
soort mini Champs-Élysées, 
kom je op de traditionele  
zaterdagmarkt. Wel op tijd 
komen, anders loop je het 
ovenwarme brood en de verse 
kaasjes mis.

2 Villa dei Cedri
Beladen met geurig proviand 
op naar het jonge kunstmu-
seum, dat met regionale kunst 
en een prachtig park schittert.

3 Prada
Met de kunst in je hoofd is er 
nu iets voor je lichaam: om-
hoog naar het vervloekte dorp 
in het bos, dat om onbekende 
redenen al 300 jaar leeg staat. 

4 Castello di Sasso  
Corbaro
Na de speurtocht gaat het 
omlaag naar het uitzichtrijkste, 
bovenste UNESCO-kasteel.

5 “Cantinin dal Gatt”
Terug in de oude binnenstad: 
daar vind je in de traditionele 
trattoria verse gerechten  
met regionale producten uit 
Bellinzona.

6 Teatro Sociale
De dag eindigt met cultuur. De 
19e-eeuwse bouw is beïnvloed 
door de architectuur van de 
grote Italiaanse huizen en 
herinnert daarom aan het we-
reldberoemde Scala in Milaan.

7 Bar 700
Voor de eeuwig jongen is er  
na de voorstelling nog een 
slaapmutsje.

500 g
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Waar tegenwoordig het station staat, was 
vroeger een gevangenis, die in 1615 als eerste 

van Zwitserland in gebruik werd genomen.

BERN

The Bristol: Dit traditionele viersterrenhotel 
presenteert zich sinds 2018 in een coole 
nieuwe look.

H et favoriete vervoermiddel van de locals in Bern? Zonder 
twijfel de fiets! In elk seizoen, bij weer en wind, nacht en nevel, 

zijn ze op hun stalen ros op pad en fietsen ze van wijk naar wijk.  
Om het onderweg nog aangenamer en veiliger te maken, heeft Bern 
zichzelf ten doel gesteld om de fietsvriendelijkste stad van Zwitser-
land te worden. Hiertoe investeert de stad al jaren actief in de 
uitbreiding van het fietsnet. Wie dus het lokale levensgevoel wil 
leren kennen, verkent de stad het best op twee wielen. 

F I E T S T O C H TF I E T S T O C H T

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

R O N D O M  B E R N

59 kilometer lang verbindt 
fietsroute 888, ook wel “de 

groene gordel” genaamd, de 
gemeenten rondom Bern. 
Onderweg valt er van alles 

te beleven.

1 7

L Ä N G G AS S E

Tussen het centraal station  
en het recreatiegebied  

Bremgartenwald ligt het  
hippe Länggassquartier, de 

studentenwijk van Bern.

8 16

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

L O R R A I N E

B R E I T E N R A I N

Bonte vlaggetjes sieren de smalle 
straatjes van de wijk en er is altijd 

wel iets te zien: samen met de 
aangrenzende wijk Breitenrain is 
Lorraine een van de populairste 

buurten om te wonen.  

17 26

Bern   Biel/Bienne
Aare-Route Nr. 8
Etappe 4 47 km



I 0Start: Station Bern
De rit begint bij het op een na 
grootste station van Zwitser-
land. Hier bevindt zich tevens 
het fietsverhuurpunt.

1 “Tibits”
Maar vóór je op pad gaat, wil je 
vast wel wat eten en drinken. 
Wat dacht je van een vegeta-
risch buffet?

2 Groene gordel
Nu heb je de keuze: op je fiets 
springen en door de stad naar 
Ittigen rijden of je door de RBS 
laten vervoeren. Daarna geldt 
voor iedereen: helm op en op 
pad over de groene gordel, de 
belevenisroute rond Bern. Van-
daag staat het traject tussen  
Ittigen en Köniz op het pro-
gramma.

3 Boerderijwinkels
Bij het fietsen door de kleine 
dorpjes is het de moeite waard 
om op boerderijwinkels te 
letten. Wie weet welke regio- 
nale schatten je daar vindt?

4 Wohlensee
Na iets meer dan de helft van 
het traject is het tijd voor wat 
afkoeling in de Wohlensee. Het 
smalle, lange water is een stuw-
meer van de Aare dat vooral bij 
roeiers geliefd is, maar dat zich 
ook prima voor zwemmen en 
spetteren leent.

5 “Bogen 17”
Na het zwemmen vind je in de 
blauwe container bij de Wohlei-
brücke vast wel wat lekkers. 
Naast koffie, zelfgemaakte ijs-
thee, bier en biologische wijn 
hebben ze ook frietjes, verse 
salades, ijs en lekkere borrel-
hapjes.

6 Fiets afgeven
Terug bij het station: nu is het 
tijd om afscheid te nemen 
van je stalen ros, want je gaat 
te voet de wijk Marzili in.

7 Restaurant  
Dampfzentrale
Al zittend aan de Aare, met een 
lekker menu voor je, breng je 
gezellig de avond door.

F I E T S T O C H T

RONDOM BERN
Fietstocht van

38
kilometer

A 8 km
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W A N D E L I N G

IN DE LÄNGGASSE

Start: Station Bern
Via de Welle ben je zo uit het 
station en sta je aan de ingang 
van de wijk Länggasse.

8 Bakery Bakery
Na een paar stappen lonkt  
de veganistische bakkerij  
met kaneelbroodjes, lekkere 
sandwiches en zelfs met 
“ham”- croissants. 

9 Falkenplatz
De straat oversteken en je 
kunt de gekochte lekkernijen 
in deze kleine, groene oase  
oppeuzelen.

10 Productieve  
fitnessruimte
Het is tijd voor wat beweging. 
In de fitnessruimte van  
Gmüesesel maal je al doende  
oud brood of maiskolven.

11 Bremgartenwald
Langs de Bühlplatz loop je  
de Länggasse uit en het  
Bremgartenwald in. Na een 
slok water uit de Glasbrunnen- 
fontein zet je je wandeling  
verfrist voort. 

12 Brasserie Haller
Terug uit het bos: nu wacht  
je een lekker lunchmenu,  
bereid met regionale seizoens-
ingrediënten.

13 The New New
In deze tweedehandswinkel  
in het hart van de wijk hangt 
enkel heel bijzondere kleding 
in de rekken.

14 Apfelgold
Op een steenworp afstand 
vind je het lekkerste gebak.  
En als alle tafels bezet zijn, 
vertelt het team je vast waar  
in de wijk de mooiste bankjes 
staan. 

15 “Provisorium 46”
Een wandeling door de Neu-
feldstrasse brengt je recht-
streeks naar deze inclusieve 
ontmoetingsplaats met eet-
zaal en zonneterras.

16 Café Bar Parterre
In het schijnsel van de kroon-
luchter geniet je hier ’s avonds 
van een laatste drankje.  

Gmüesesel & Co.
Goede ideeën voor een duurzaam Bern
Zweten voor een duurzamere levensmid-
delenproductie: zo zou je het concept van 
de productieve fitnessruimte van Gmüese-
sel in het kort kunnen beschrijven. Je kunt 
hier niet gewichtheffen, maar er zijn omge-
bouwde fitnessapparaten zoals een roei-
machine of een crosstrainer. Zo kun je met 
pure spierkracht maiskolven en harde 
tarwe malen of uit koolzaad, zonnebloem-
pitten of walnoten olie persen. Een deel van 
de zo vervaardigde waren mag na de spor-
tieve inspanning worden meegenomen, de 
rest gaat naar geselecteerde verkooppun-
ten. Gmüesesel is een idee van biologisch 
landbouwer Thomas Wieland. Op zijn 
boerderij in Thörishaus verbouwt hij fruit 
en groenten die hij onder andere op de 
weekmarkt in Bern verkoopt. De weg van 
het platteland naar de stad legt hij – trouw 
aan zijn principes – in weer en wind op de 

Stadswandeling met

11.799
stappen

fiets af. Zijn productieve fitnessruimte kon 
Wie land onderbrengen in het gebouw van  
de Oekonomische Gemeinnützige Gesell-
schaft Bern, ofwel OGG. De OGG zelf zal 
niet veel mensen wat zeggen, maar twee 
van haar “kinderen” zijn ongetwijfeld bij 
iedereen die duurzaamheid een warm hart 
toedraagt bekend: de Äss-Bar en de 
Gmüesgarte. Dankzij de Äss-Bar worden 
elk jaar tonnen brood, sandwiches en an-
dere baksels van de vuilnishoop gered. 
Maar de vier oprichters wilden nog een 
stapje verder gaan. Ze wilden een einde 
maken aan de verspilling van fruit en 
groente die niet aan de “norm” voldoet. 
Daarom zetten ze in de kelder pal naast de 
Äss-Bar de Gmüesgarte op. Zo creëerden 
ze een kleine duurzame oase midden in de 
oude stad, aan de Marktgasse 19. 
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0IStart: Station Bern
De route naar Lorraine voert 
langs cultureel centrum Reit-
schule en over de Lorrain e-
brücke, waar je een mooi 
uitzicht hebt op het munster 
van Bern, de Alpen en de  
botanische tuin.

17 Nordring Fair Fashion
Meteen bij de ingang van de 
wijk Nordring staat je een  
uitstapje in de wereld van de 
eerlijke mode te wachten. 

18 Werkstadt
Eerlijk en duurzaam is ook 
een paar stappen verderop 
het motto, nu draait alles 
echter om lichamelijk welzijn. 
Koffie, zoete en hartige hap-
jes, lunchmenu’s of borrel-
hapjes: alles is hier duurzaam 
geproduceerd, vaak in de  
regio, en meestal ook nog 
bio. Een bezoek is extra de 
moeite waard wegens het 
kleine winkeltje en de oude 
houten vloer, die bij elke stap 
kraakt.

19 Lorrainepark
Wie wat langer wil blijven 
hangen, vindt een paar stap-
pen terug een kleine oase 
van rust, maar boordevol  
leven: hier ontmoeten de 
mensen uit de wijk elkaar om 
samen pingpong of jeu de 
boules te spelen. Vanaf een 
van de banken onder het 
groene gebladerte kun je 
de bedrijvigheid prima bekij-
ken, mocht je zelf niet mee 
willen doen.

20 Lola
Verder gaat het nu naar de 
cultplek van de wijk, de 
Lorraineladen. Deze biolo-
gische winkel wordt gerund 
door een stichting die zich 
inzet voor de maatschappelij-
ke integratie van mensen met 
verslavingsproblemen. 

21 Bärner Brocki 
en Winkel Bern
De wijk Lorraine staat bekend 
om zijn kringloop- en tweede-
handswinkeltjes. Winkel  
verkoopt een selectie aan  
vintagemeubilair en in de  
Bärner Brocki vind je een bon-
te verzameling aan kleding, 
boeken, keukengerei en meu-
bilair. Hier kun je zonder 
schroom toegeven aan je  
winkelkoorts.

22 Restaurant 
Café Kairo
Als je alle tweedehandswin-
keltjes hebt doorzocht is het 
tijd voor een beetje cultureel 
en culinair genot. Café Kairo 
verenigt beide dingen in een 
heerlijk ontspannen sfeer.

23 Lorrainebad
Op een zomerdag in Bern  
mag een duik in de Aare niet 
ontbreken. Het pad naar het 
water is niet ver en na het 
zwemmen kun je lekker zon-
nen op de weide. Wie voor het 
eerst in de Aare zwemt, kan 
het best een zwemhulp mee-
nemen.

24 Rework
Vanuit Lorraine gaan we, licht 
klimmend, naar Breitenrain  
en Rework. Hier worden van 
tweedehandskloffies nieuwe, 
stijlvolle kledingstukken ver-
vaardigd.

25 Restaurant Lokal
Als de honger begint te  
knagen, is dit stadse eetcafé  
niet ver weg. Hier hebben 
ze lekkere gerechten met  
seizoensingrediënten.

26 “Barbière”
En even verderop lokt het bier 
uit de microbrouwerij – een 
beter einde aan je dag kun je 
jezelf niet wensen.

W A N D E L I N G

DOOR LORRAINE & 
BREITENRAIN
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BIEL/BIENNE

Hotel Villa Lindenegg: Wie hier wat tijd wil door-
brengen, kan in een van de acht stijlvolle, zeer  
verschillende kamers frisse lucht en rust opdoen.

H et leven speelt zich in de zomer op straat af, verrijkt met 
culturele invloeden van Duits- en Franstalig Zwitserland. 

De oude binnenstad is vervuld van beide culturen, die op een 
bonte manier door elkaar lopen. 

Start: Station Biel/Bienne
Het neoclassicistische sta-
tionsgebouw werd in 1923 ge-
bouwd. Neem vooral een kijkje 
in de wachtruimte, die onaan-
getast is gebleven. 

1 “Lokal”
Bij café Lokal met een cappuc-
cino buiten aan het water 
gaan zitten. 

2 Duurzaam gekleed
Zoek je kwaliteitsmode – van 
exclusief tot zelfgemaakt – 
dan kom je bij Edu’s beslist 
aan je trekken. 
 
3 Biologisch en vers
Voor een knapperig broodje of 
een salade bij “Batavia” stop-
pen en van de levendige oude 
binnenstad genieten. 

4 Fietstocht door de stad
De rondleiding in het zadel  
begint op de centraal gelegen 
Place de l’Esplanade, van 
waaruit je door woonbuurten 
naar de nieuwe wijk rond de 
Swatch Group fietst.

5 Terrain Gurzelen
Wie liever te voet op pad gaat, 
wandelt van de Place de l’Es-
planade door de woonbuurten 
richting Terrain Gurzelen. Hier 
kun je in de “Kleiderschrank” 
oude kleding inleveren en een 
nieuw lievelingsstuk ontdek-
ken of je op het levendige  
terrein beperken tot luieren. 

6 Soirée onder bomen
In het Park van de mooie Villa 
Lindenegg onder de oude  
bomen gaan zitten en tijdens 
je wandeling terug naar het 
station de prachtige gevels 
bewonderen.

Stadswandeling met

7800
stappen

Biel   Solothurn
Aare-Route Nr. 8
Etappe 5 31 km
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CHUR

Hotel Stern: Al 300 jaar lang staat het hotel  
in het hart van Chur en sinds 2006 is het lid  
van Swiss Historic Hotels.

S inds kort lokt Chur bezoekers met golfsport. Een select 
volkje, denk je misschien. Maar niets is minder waar. De 

bewoners van de Alpenstad hebben hun woonplaats uitgeroepen 
tot golfparcours voor iedereen – voor een echt swingende 
verkenning van de stad.

Start: Station Chur
In 1858 werd dit station buiten 
de stad gebouwd. Tegenwoor-
dig staat het er middenin. 

1 Waffelkhur
Maar een paar stappen en je 
vindt al de beste wafels buiten 
België – aanrader: appel-trifle.

2 Uitzicht
Omhoog naar het Haldenhüttli – 
dé plek met uitzicht voor  
romantici en stadsverkenners. 

3 Cramerei
Je kleine shoppingtour begint  
in het nieuwe winkelcafé van 
Rebecca Clopath: duurzame 
 designartikelen en eerlijke  
levensmiddelen. 

4 Laki Mi
Na een omweg door het  
Fontanapark gaat de tocht  
verder langs eerlijke producten 
en chique kleding.

5 Straatkunst
Zolang het nog kan: de enorme 
ijsbeer in de Sägenstrasse  
bekijken. 

6 Crossgolf
Tijd voor sport: crossgolfen  
boven op de huisberg  
Brambrüesch. Als je er nog  
niet genoeg van hebt, kun  
je daarna door de oude binnen-
stad golfen.

7 Punctum Apéro Bar
Beneden in de mooie oude  
binnenstad wordt de winnaar 
passend gevierd met een glas 
wijn uit de Bündner Herrschaft.

8 Wirtschaft 
zum Kornplatz
Na al dat gewandel met een  
culinair hoogstandje afsluiten: 
bij Dirk de Jong.

Stadswandeling met

8086
stappen

Chur  Rorschach  St. Gallen
Rhein-Route Nr. 2, Etappe 2
Kartäuser-Fürstenland-Route
Nr. 33, Etappe 2

127 km
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FRIBOURG

Hotel Le Sauvage: De verfrissende dromen  
die je in deze zachte bedden hebt, worden  
gevoed door de eeuwenoude geschiedenis  
van het huis en de liefdevolle gastvrijheid.

D e Zähringerstad is trots op zijn verleden, maar kijkt  
dankzij de frisse ideeën van zijn vele studenten ook met 

veel daadkracht en een innovatieve geest naar de toekomst.  
Een bezoek aan de stad aan de Saane biedt nieuwe inzichten. 

Start: Station Fribourg
In de toegangshal geeft een  
monumentale muurschildering 
een beeld van de Regio Gruyère.

1 “Le Point Commun”
Dit café is de ideale plek om je 
voor te bereiden op de stads-
wandeling “Frÿburg 1606”. De  
tablet hiervoor vind je bij het 
VVV-kantoor.

2 Bottega Ethica
Tijdens de wandeling is een  
omweg langs de vroegere 
WWF-boetiek, die waarde hecht 
aan mooie producten, de moeite.

3 Espace Jean Tinguely
Geen bezoek is compleet zonder 
eerbetoon aan de beroemde 
zoon van de stad.

4 Les Marchands Merciers
Deze winkel verkoopt selecte 
producten van kleine bedrijfjes 
uit de streek.

5 Gottéron-dal
Tijd voor sport, bij een uitstapje 
naar de Gottéron-kloof en via de 
Loretokapel terug naar de oude 
binnenstad.

6 Le Port de Fribourg
Als beloning voor deze inspan-
ning kun je in een heerlijke sfeer 
genieten van drankjes en hapjes. 

7 Fri Art
De kunsthal voor jonge kunst die 
graag experimenteert.

8 “Kumo” en 
“Les Menteurs”
Stort je na al die stappen op de 
verse ramen van “Kumo” of de 
marktkeuken van de creatieve 
chef van “Les Menteurs”, op  
het voormalige terrein van de 
Cardinal-brouwerij.

Stadswandeling met

17.286
stappen

Fribourg   Thun
Alpenpanorama-Route Nr. 4
Etappe 6 53 km
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Het huidige station dateert van 1933 en lijkt sterk op  
het monumentale Palais des Nations. Beide gebouwen  
zijn dan ook van de hand van de Geneefse architect  

Julien Flegenheimer.

G enève is de meest internationale stad van Zwitserland. Alleen 
in New York zetelen meer internationale organisaties dan aan 

het Meer van Genève. Dat leidt tot een bonte mengeling van culturen 
die onder andere in culinair opzicht het dagelijks leven verrijken. 
Een mooi contrast hiermee vormen de 44 andere gemeenten van het 
kanton rond de stad. Daar voeren landbouw en kleine bedrijfjes de 
boventoon, terwijl aan het meer de Jet d’Eau en de horlogerie het 
beeld bepalen.

GENÈVE

W A N D E L I N G

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

E AU X-V I V E S L AC

Geen Zwitserse stad is zo maritiem als 
Genève. De plaatselijke zeilclub heeft 
zelfs al de America’s Cup gewonnen  
en grote rederijen zijn hier gevestigd. 
Reden genoeg voor een wandeling 
langs de Rhône richting Meer van 

Genève.

1 11

G R OT T E S

CA R O U G E

Vanuit de alternatieve wijk 
Grottes naar het romantische 

Carouge.

12 19

Eastwest Hotel: Tussen het station en het 
meer ligt het stijlvolle hotel, dat je op zondag 
trakteert op een brunch vol regionale en 
seizoenslekkernijen – ook voor langslapers.

Genève   Lausanne
Rhone-Route Nr. 1
Etappes 6–7 72 km
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Start: Gare de Cornavin
Op spoor 7 en 8 komen de 
TGV’s uit Parijs en Marseille 
aan, die toeristen naar het 
Meer van Genève brengen.

1 Plage Publique  
des Eaux-Vives
Met tram 6 kom je snel bij het 
nieuwe stadsstrand, dat een 
beetje als Rimini aanvoelt. Hier 
begint de dag met een verfris-
sende ochtendduik.

2 Restaurant de la Plage
Na de verkwikkende duik in 
het Meer van Genève is er bij 
de buvette op de havenkade 
bij wijze van beloning koffie en 
pancakes – onder het oplet-
tende oog van de lachende 
meeuwen.

3 Jonction
Met tram 2 rijd je door de lang-
zaam ontwakende stad naar 
de samenvloeiing van de Arve 
en de Rhône, waar de wande-

ling begint. Het is een lange 
route, dus kneed tijdens de 
tramrit je kuiten nog even 
goed.

4 Sentier du Rhône
Na enkele meters verlaat je de 
bebouwde kom van Genève  
en duik je een groene jungle in. 
De route volgt de Rhône, waar 
talrijke vogelsoorten leven, tot 
aan het gehucht Loëx, waar 
zich een spectaculair uitzicht 
op de moderne wijk Lignon 
ontvouwt.

5 Le Lignon
Het langste woonhuis van 
Zwitserland strekt zich over 
meer dan een kilometer uit  
en telt maar liefst 15 verdiepin-
gen. Het in 1971 afgeronde 
architectonische icoon Cité du 
Lignon werd voor 10.000 be-
woners ontworpen, groot  
genoeg om in Zwitserland een 
stad te kunnen zijn.

De Jet d’Eau
Het symbool van de stad
De indrukwekkende fontein in het Meer van Genève diende oorspronkelijk 
als overdrukventiel voor de in 1885 aangelegde drukwaterleiding van de 
krachtcentrale, waarmee de juweliers van Genève hun machines aandreven. 
In die tijd was de fontein maar een paar meter hoog, maar ook toen al trok  
ze de aandacht van voorbijgangers. Daarom besloot de stad al in 1891 de 
waterdruk te verhogen en de fontein als toeristisch symbool in het meer te  
verplaatsen. De huidige installatie dateert uit 1951. Elke seconde spuit ze  
500 liter meerwater in de hoogte, met een snelheid van zo’n 200 kilometer 
per uur.

27.686
stappen
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6 Domaine 
de Châteauvieux
Op een heuvel boven de rivier 
kun je van culinaire hoog-
standjes genieten die zowel 
mooi als lekker zijn. Niet voor 
niets hebben ze hier twee  
Michelinsterren. Maar wie  
liever meteen doorwandelt, 
kan in de épicerie ook allerlei 
verrukkelijke dingen kopen 
voor een fijne picknick.

7 Café du Levant
Iets dichterbij is het Café in 
het schattige Aire-la-Ville, 
waar een nieuw geïnterpre-
teerde lokale keuken en wijnen 
uit het kanton worden geser-
veerd.

8 Cartigny & Avully
Onderweg door het Geneefse 
landschap stuit je steeds weer 
op mooi verzorgde dorpjes, die 
een heerlijk contrast bieden 
met het internationale karakter 
van de stad. 

9 Domaine Les Hutins
Wie er nog niet genoeg van 
heeft, maakt de omweg naar 
het wijngoed van Hutins,  
waar ze al vijf generaties lang 
hun wijnen verbeteren en daar 
geregeld met prijzen voor wor-
den beloond.

10 Librairie Bernard Letu
Ten slotte ga je per ov terug 
naar de stad. Deze schatkamer 
van de boekkunst is de ge-
heime ontmoetingsplek van  
de intelligentsia, en levert  

beperkte uitgaven en foto- en 
kunstboeken aan de hele we-
reld. Denk hierbij aan universi-
teitsbibliotheken of musea 
zoals het MoMA.

11 Osteria della Bottega
Na zo’n lange dag heb je wel 
een uitgelezen diner verdiend. 
Bijvoorbeeld in deze heerlijk 
ongecompliceerde Osteria in 
de oude binnenstad.
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Start: Gare de Cornavin
De reliëfs op de gevel zijn aan-
gebracht nadat Genève in 1919 
werd uitgeroepen tot zetel van 
de Volkenbond.

12 “Granola”
De dag begint met de be-
roemde avocado-toast.

13 Les Schtroumpfs
Daarna loop je door de kleur-
rijke wijk Grottes naar de  
grappige Smurfhuizen.

14 Foound
Kort daarna bereik je deze 
trendy combinatie van kunst-
galerie, coworkingruimte, café 
en winkel. 

15 Jonction
De maaltijdkoerier brengt je 
picknick waar je maar wilt. 
Bijvoorbeeld naar het romanti-
sche Jonction, aan het water.

16 Meg
Het opgefriste Museum van 
Volkenkunde werd uitgeroe-
pen tot Europees Museum  
van het jaar 2017.

17 Mamco
Ernaast laat het Kunstmuseum 
in het voormalige industriege-
bouw spannende nieuwe kunst 
en goede ideeën zien.

18 Pavillon Sicli
Alleen al de unieke architec-
tuur is een bezoek waard. Maar 
als er ook nog een evenement 
is, wordt de omweg voor  
designliefhebbers een must.

19 La Table du Croquant
De steegjes van Carouge  
zijn dé plek voor romantische  
momenten en zijn ook vol  
winkeltjes en bistro’s. Vrien-
den van de moderne markt-
keuken worden hier gelukkig 
van.

12.000
stappen
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Grand Hôtel Les Endroits: Het luxehotel 
onderscheidt zichzelf door een groot wellness- 
complex en een eersteklas keuken.

Start: Station 
La Chaux-de-Fonds
Vanaf het station, waarvan het 
noordelijk gelegen stationsge-
bouw een cultuurmonument 
van regionaal belang is, loop je 
door mooie wijken naar de 
rand van de stad. 

1 Maison Blanche
Op de grens tussen stad en 
platteland staat deze door  
Le Corbusier gebouwde villa. 

2 Café Restaurant ABC
De route naar het hart van de 
oude binnenstad loopt langs 
de dierentuin en de Église du 
Sacré-Cœur. In het hippe café 
stillen ook vegetarische ge-
rechten de honger. 

3 La Demoiselle 
Twee straten verder zijn er in 
de atelierwinkel van vijf crea-
tieve artiesten unieke sieraden 
en kunstwerken te ontdekken. 

4 Impressions 
Na een paar stappen in de 
frisse lucht, omringt de geur 
van papier je in deze kleine 
boekwinkel en snuffel je in de 
boekenkasten naar nieuw 
leesmateriaal. 

5 Café du Coin
Met je nieuwe boek in handen 
ga je direct naar het stijlvolle 
café. Bij een kop koffie blader 
je door je eigen lectuur of door 
de enorme selectie kranten en 
tijdschriften. 

6 Musée international 
d’horlogerie
Het horloge aan je pols wijst  
je op het vergaan van de tijd. 
In het horlogemuseum doen 
4000 unieke tentoonstellings-
objecten hetzelfde.

I n de Jura neuchâtelois, schilderachtig ingebed tussen weiden 
en bossen, ligt de horlogemetropool La-Chaux-de-Fonds.  

Op een kaart herken je de stad meteen: de straten zijn in schaak-
bordpatroon aangelegd.

Stadswandeling met

5229
stappen

LA CHAUX-DE-FONDS

La Chaux-de-Fonds   Neuchâtel
Nord Vaudois–Jura Nr. 22
Etappe 3 30 km
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Het prachtige, tegenwoordig  
vegetarische, stationsbuffet stamt  

uit de belle époque.

A

Royal Savoy Hotel & Spa: In dit luxe hotel in Ouchy 
inchecken en in de skylounge genieten van een  
spectaculair uitzicht over de stad en het meer.

L ausanne is de stad waar het meer zich tegen de oever vlijt, 
waar parken op heuvels uitnodigen tot flaneren en waar de via 

trappen en liften verbonden stadswijken op verschillende niveaus 
het stedelijke leven vieren. De stad fascineert met diversiteit en 
West-Zwitserse charme, want hier wordt van het leven genoten en 
moois gecreëerd. Een stadswandeling is een ontdekkingsreis. Iets 
onverwachts aantreffen hoort in Lausanne bij de stadsbelevenis. 
En wie zich in korte tijd van de ene naar de andere wijk wil ver-
plaatsen, stapt in de metro, de enige van Zwitserland.

LAUSANNE

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

WW A N D E L I N G

O U C H Y

Een ontspannen route tussen sierlijke 
huisgevels en het meer: ten zuiden van 

het station shoppen, flaneren en 
zonnebaden aan het Meer van Genève. 

Onderweg ontbreekt het niet aan 
culinaire stops – naast zonnebrandcrè-

me en zwemkleding dus ook genoeg 
tijd inpakken.

1 6

C E N T R E

Midden in de stad naar chique 
winkels gaan die goed geselecteerd 

lokaal design en heerlijke geuren 
verkopen. Tussendoor ook door 

groene parken met bloeiende bomen 
en over promenades slenteren, om 

het onbezorgde leven van Lausanne 
te proeven.

7 11

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

F L O N

S É B E I L L O N

Zorgeloos op pad gaan, shoppen, 
stoom afblazen en het leven 

vieren. 

12 16

Lausanne   Genève
Rhone-Route Nr. 1
Etappes 7–8 72 km
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Start: Coffee Page
Een plek waar niets toeval is  
en alles bewust gevierd wordt. 
Een Goodlife Coffee uit het  
nabijgelegen Savigny proberen, 
een granola oppeuzelen en  
een exemplaar uit het goed  
samengestelde boekenaanbod 
uitkiezen.

7 Philippe K
Over de Promenade Jean-Villard 
Gilles slingeren, waar in het am-
fitheater geen gladiatoren, maar 
planten een voorstelling geven. 

W A N D E L I N G

AFDALEN NAAR HET MEER

W A N D E L I N G

DOOR HET CENTRUM

Start: Station Lausanne
Op het terrein van het vroegere 
SBB-depot ontstaat Lausannes 
nieuwe kunstwijk, Plateforme 10.

1 Loom Gelateria 1900
Vlak onder het station aan de 
Boulevard de Grancy verleiden 
François en Pierre-Alain Lador  
je met zelfgemaakte, zondig  
lekkere gelati. 

6500
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2 Foulaz
Loop eerst richting oosten, 
sla bij de Passage de Montriond 
rechtsaf en bij het volgende 
kruispunt sta je al voor een win-
keljuweeltje. Slowfashion-desig-
ner Marine Desseigne verkoopt 
hier haar creaties, maar ook chi-
que artikelen van andere lokale 
fabrikanten.

3 “Le Montriond”
Een stukje verder, bij de ingang 

van het Parc de Milan, staat een 
charmant huisje met geschiede-
nis. De drie vrienden Giliane, 
Ivan en Boris veranderden het 
voormalige openbare toilethuis-
je in een sfeervolle ontmoe-
tingsplek – een bistro met lokale 
en seizoensgebonden hapjes. 

4 Botanische tuin
In het centrale park van Lau-
sanne, het Parc de Milan, over 
de heuvels wandelen en de  

imposante bomen bewonderen.  
Aan de andere kant langs 
grasland omlaag naar botani-
sche rariteiten.

5 “Jetée de la Compagnie”
Over de Chemin de Bellerive  
in de richting van het meer en 
rechts rond het haventerrein 
bereik je de enigszins verborgen 
zwempromenade met buvette 
en zonneterras. 

6 Tom Café
Langs het meer naar de Quai 
d’Ouchy, door het Parc Olympi-
que – met sportieve tred, dat 
spreekt vanzelf – omhoog naar 
de bovenste verdieping van het 
Olympisch Museum en daar met 
een kop koffie op een van de 
meest uitzichtrijke terrassen 
van de stad uitrusten.

Verder naar de Place Saint-
François en in het centrum de 
heerlijke geuren opsnuiven. Met 
nieuwe verpakkings- en pro-
ductmaterialen hoort de jonge 
Zwitser Philippe Cart wereldwijd 
tot de avant-garde van duurza-
me parfums in het hoogste  
luxesegment.

8 Parc de Mon Repos
Als je de drukte van de binnen-
stad in oostelijke richting ont-
vlucht, kom je in het roman-  

tische Parc de Mon Repos.  
Verder omhoog wacht Vrouwe 
Justitia – maar we gaan links om 
de Zwitserse federale rechtbank 
heen. Zo komen we uit bij de 
mystieke Temple de Béthusy. 

9 Viva Frida
Langs de Avenue Béthusy naar 
de Rue Marterey en van daaruit 
naar Viva Frida slenteren. Hier 
verkoopt de Argentijnse Barba-
ra Waldesbühl lokaal design – 
kleding en sieraden. 

10 “Les Jardins”
Over de Pont Charles-Bessières 
naar de kathedraal. Elke avond 
roept een nachtwaker vanaf de 
toren telkens op het hele uur de 
tijd. Via de Escaliers du Marché 
loop je naar “Les Jardins” – waar 
we in de tuin proosten op het 
welzijn van de stad.

11 JSBG Store
Verder de houten trappen af 
naar de Place de la Palud en 
over de Place de la Riponne 

naar de Rue des Deux-Marchés,  
waar je verwelkomd wordt door 
een van de meest stijlbewuste 
stadsbewoners: Jorge Guerrei-
ro, die in zijn winkel Zwitserse 
designlabels aan de man brengt.
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W A N D E L I N G

IN HET TRENDY 
FLON & SÉBEILLON

13 “The Green 
Van Company”
Voel je al wat honger opko-
men, dan kun je twee straten 
verderop in de Rue du Port-
Franc bij “The Green Van 
Company” in een sappige 
burger van verse streekpro-
ducten bijten. 

12 Hoot
Enkele stappen verder kun  
je bij Hoot de artistieke maar 
toch sobere horloges van  
designer Jean-Marc Salevan  
of een nieuw, eerlijk geprodu-
ceerd kledingstuk aanschaf-
fen.

Start: Jolly Jungle
Aan de rand van het drukke 
Flon rijgen in Les Garages de 
boetiekjes zich aan elkaar. In 
Jolly Jungle verkopen moeder 
en dochter sieraden en kle-
ding, geïnspireerd door hun 
reizen, ethisch verantwoord 
vervaardigd en veganistisch.

14 Skatepark HS36 
Onder de Pont Chauderon 
door, met de lift naar beneden 
en dan kun je je al skatend 
uitleven. 

15 Les Docks
Twee huizen verder vinden in 
een intiem kader grote con-

16 Uniquement Vôtre
Fans van vintage-designmeu-
bels vinden aan de Avenue de 
Sévelin hun kleine paradijs.

certen plaats, variërend van 
rock tot funk. Naast internati-
onale gigs treden hier ook  
regelmatig Zwitserse muzi-
kanten op. En verder is er een 
kunstgalerie met wisselende 
exposities.

2200
stappen

A
200

12

p
600

13

m

1600

14

q
1750

15

e
2200

16

S
T

E
D

E
N



0 I

n

A

31

I
1

2

3

4
5

6

7

T

à
Digitale

wandeling

LOCARNO

Hotel Casa Da Vinci: Dit kleine, aardige hotel in het 
hart van de oude binnenstad is het ideale uitgangs-
punt om de stad en zijn omgeving te verkennen.

B oven Locarno tref je heel bijzondere uitzichten: hoog boven 
op de Cimetta zie je met de Dufourspitze (4634 m) het 

hoogste en met Lago Maggiore (193 m) het diepste punt van 
Zwitserland.

Start: Station Locarno
SBB-gebouwen, zoals dit station, 
worden sinds 2019 uitsluitend 
met stroom uit waterkracht  
geëxploiteerd.

1 La Mini Gelateria
Midden in de stad over de Piazza 
Grande slenteren en in de zuid-
westelijke hoek van het plein dan 
de Via Franchino Rusca nemen 
naar de door Daniel E. de la Vega 
zelfgemaakte gelati. 

2 Funicolare
Naar de San Francesco-kerk,  
door de Via dell’Ospedale, de  
Via Sant’ Antonio en de Via Cit-
adella terug in de richting van  
het station. Kort daarvoor in de 
Funicolare stappen en omhoog 
rijden naar de Madonna del  
Sasso. 

3 Swing the World
Op grote hoogte neem je de  
kabelbaan van Orselina naar  
bergstation Cardada, waar  
een van de nieuwe uitzicht- 
schommels in Ticino wacht. 

4 Capanna Lo Stallone
In 30 minuten de Alpe Cardada 
bereiken en van een op een hout-
vuur bereide polenta genieten.

5 Paraglidervlucht  
Cimetta
Naar bergstation Cimetta en daar 
op een tandemvlucht omlaag 
zweven naar de Maggiadelta. 

6 Lake View Beach & Lounge
Het park met de camelia’s bewon-
deren en daarna in het meer 
springen.

7 “Locanda Barbarossa”
Langs de Maggia naar hotel  
Castello del Sole wandelen en  
in de “Locanda Barbarossa”  
smullen van verse producten  
van de eigen boerderij.

Stadswandeling met

13.100
stappen

Locarno   Bellinzona
Percorso Valle Maggia Nr. 31
Etappe 1 22 km
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Digitale

wandeling

Het opvallende rood van het stationsge-
bouw in Lugano vormt samen met het 

stralende blauw van de lucht het wapen 
van het kanton Ticino.

LUGANO

Grand Hotel Villa Castagnola: Aan de voet van de 
Monte Brè ligt dit prachtige ouderwetse hotel, dat 
hotellerie van topklasse biedt.

I n Lugano stopt de trein hoog boven de stad, om bezoekers eerst 
een blik te gunnen op het prachtige landschap met het meer en de 

Monte Brè. Lugano is de economische motor van Ticino en de plaats 
waar het culturele huwelijk van Zwitserland met Italië de mooiste 
culinaire vruchten afwerpt.

W A N D E L I N G

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

G A N D R I A

Vanaf het LAC de oever  
van het Meer van Lugano 

ontdekken.

81

C O L L I N A D ’O R O

Met Siddharta over de heuvel 
van Hermann Hesse wandelen.

9 16Lugano   Bellinzona
Nord-Süd-Route Nr. 3
Etappe 7 40 km
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W A N D E L I N G

NAAR GANDRIA

Start: Station Lugano
Van hieruit gaan in de toe-
komst trams naar de stad  
rijden.

1 Gabbani
Van het uitzichtrijke station 
gaat het nu te voet omlaag 
naar de stad, waar je bij  
specialiteitenzaak Gabbani 
een flinke teug van het  
zuiden kunt opsnuiven.

2 Santa Maria 
degli Angioli
Achter in de oude binnen-
stad kom je bij de kerk met 
de reusachtige, indrukwek-
kende wandschildering uit 
de renaissance.

3 Lugano Arte  
e Cultura LAC
Pal daarnaast, in het LAC, 
vind je het epicentrum van 
de cultuur van Ticino, met 
leuke tentoonstellingen.

4 Ristorante Bee
Na de cultuur loop je langs 
het meer naar het Parco  
Ciani en het jonge ristorante 
met (onder andere) een  
veganistisch aanbod.

5 Antica Osteria 
del Porto
Wie het liever traditioneel 
heeft, kan ook in de haven 
lekker eten.

6 Lido San Domenico
Goed gevoed is de Sentiero 
di Gandria puur genot. En 
omdat je maaltijd maar licht 
was, kun je hier even kort 
een duik nemen.

7 Gandria
Wellicht het meest romanti-
sche dorpje van Zwitserland 
is in 100 jaar tijd nauwelijks 
veranderd.

8 Ristorante La Tinera
Met de boot ga je terug naar 
de stad, waar je je in deze 
stedelijke grotto onder de 
Luganesi mengt voor lekkere 
luganiga met polenta.

10.286
stappen
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W A N D E L I N G

NAAR COLLINA 
D’ORO

Start: Piazza Cioccaro
Eerst proviand inslaan in de 
goed gesorteerde winkels 
van het stadscentrum.

9 Cappella-Agnuzzo
Met de kabelspoorweg om-
hoog naar het station en 
daar met de FLP verder naar 
het Lago di Muzzano.

10 Kerk van 
Sant’Abbondio
Door een prachtige laan, die 
aan de Toscaanse heuvels 
doen denken, loop je naar de 
indrukwekkende kerk. Hier 
ligt ook Hermann Hesse be-
graven.

11 Grotto del Cavicc
Na al die kerkelijke pracht en 
praal is het tijd voor een ver-
sterking voor de klim.

12 Museo 
Hermann Hesse
Hier, waar de grote dichter 
en Nobelprijswinnaar voor 
Literatuur woonde, duik je in 
de wereld van “Narziss und 
Goldmund”. 

13 Sasso delle Parole
Daarna wandel je over de 
Collina d’Oro en de Monte 
Croce naar het mooie uitkijk-
punt met uitzicht over het 
meer, waar Hesse graag 
schilderde.

14 Parco Figino
Bij het meer aangekomen 
kun je in het schitterende 
park uitrusten en je verfris-
sen in het water.

15 Grotto del Paolin
Voordat je teruggaat naar  
de stad, is er eerst nog een 
borrelplankje met formaggi 
en salami.

16 Bottegone del Vino
Na het terugvaren met de 
boot met verrukkelijke ravioli 
en een goede merlot midden 
in de oude binnenstad van 
Lugano de dag afronden.
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Digitale

wandeling

Het huidige station werd in 1991 ingewijd en is 
alweer het derde op deze plek: het eerste station 

was van 1856 maar werd na 40 jaar helemaal 
opnieuw gebouwd. Dit tweede station werd later 

door brand verwoest.

Hotel des Balances: Achter een van de meest 
gefotografeerde gevels van Luzern de nacht 
doorbrengen en in de sfeer komen.

B iodiversiteit in je woonomgeving: dat heeft de stad Luzern in 
zijn vaandel geschreven. En met succes, want dankzij zijn 

inspanningen is de stad in 2017 uitgeroepen tot “Groene Stad van 
Zwitserland”. Het geheime recept? Een samenspel van ingrediën-
ten: ten eerste is er het milieubewuste gebruik van de gemeentelij-
ke groene ruimte, bijvoorbeeld door het zaaien van soortenrijke 
wilde bloemenweiden in plaats van gazons. De andere kant van 
het succesverhaal is de bevolking van Luzern. Ze veranderen met 
steun van de gemeente hun tuinen in soortenrijke groene oases.

LUZERN

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

B I N N E N S TA D

B R U C H Q UA R T I E R

Deze wandeling combineert 
lang vervlogen eeuwen met 
onze nieuwe tijd: het is maar 

een paar minuten lopen tussen 
de historische binnenstad en 
de hipste hoek van Luzern.

131

N E U S TA DT

Ten zuiden van de Reuss ligt 
het paradijs van Luzern voor 

shoppers en avontuurlijke 
stedentrippers: Neustadt is  

een mozaïek van kleine 
winkeltjes, cafés en plekjes  

om te genieten.

14 21

Luzern   Zug
Seen-Route Nr. 9
Etappe 6 30 km

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

M E T U I T Z I C H T

Deze ontdekkingstocht bij, in en 
op het meer toont een van de 
mooiste kanten van Luzern:  

het ene prachtige uitzicht volgt 
het andere op.

22 27
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W A N D E L I N G

DOOR DE OUDE BINNENSTAD & 
HET BRUCHQUARTIER

Start: Station Luzern
De stationshal is een ontwerp 
van Santiago Calatrava. 

1 Weekmarkt
Als je de Kapelbrug over-
steekt, kom je uit op de  
Rathausquai en kun je heerlijk 
flaneren langs de Reuss:  
hier kunnen op dinsdag en  
zaterdag lokaal vervaardigde 
levensmiddelen worden ge-
kocht. Terwijl je stroomaf-
waarts loopt, zie je de oude 
binnenstad en zijn steegjes 
van hun mooiste kant: histori-
sche gebouwen met sierlijke 
gevels staan overal langs de 
Kapellplatz, de Sternenplatz 
en de Kornmarkt.

2 Changemaker
Een straat verder op de Wein-
markt vind je diverse duur-
zaam vervaardigde producten, 
variërend van kleding tot de-
coratieproducten.

3 Wohnidee Luzern
Kort voordat je de Reusssteg 
oversteekt, kun je in een ge-
bouw boordevol geschiedenis 
creatieve woonideeën opdoen. 
In de houten luiken aan de ge-
vel is een stuk geschiedenis 
vereeuwigd: ooit zaten hier 
spiegels die het daglicht naar 
binnen brachten. 

4 Unikatum
Na de bezichtiging van de 
oude binnenstad is de tijd rijp 
voor een nieuwere hoek van 
Luzern. Langs de Alte Suidter-
sche Apotheke kom je in het 
Bruchquartier: de vintage- 
shop Unikatum is een mooie 
eerste schakel in de parelket-
ting van innovatieve winkels. 

5 Crazy Cupcake
Deze veganistische cupcakes 
passen perfect bij een lekkere 
pauze.

6 Stadsimkertocht
Na deze versterking begint in 
de zijstraat een boeiende 
tocht van VisitLocals: Sandro 
neemt je mee de daken op 
naar zijn stadsbijenvolken  
(reserveren noodzakelijk). 

7 Bio-Öl-Laden
Terug in de Bruchstrasse: in de 
Bio-Öl-Laden vind je bijzonde-
re soorten olie en zout…

8 Chäs-Chäller
… en even verderop een ruim 
honderd jaar oude kelder waar 
alpenkaas rijpt.

9 Natur-Museum
Terug bij de Reuss: hier lossen 
wetenswaardigheden over de 
natuur het shoppen en culinai-
re activiteiten af.

10 Karls Kraut
Na al die informatie is het tijd 
voor een kleine snack. Op weg 
hiernaartoe, kun je in de fron-
tons van de Spreuerbrücke 
een dodendans bewonderen. 

11 Kulturhof 
Hinter Musegg
Via de trap naast Karls Kraut 
en de Luegislandegg kom je 
vervolgens bij een leuke biolo-
gische boerderijwinkel. 

12 Museggmauerweg
Met het beklimmen van de 
wachttoren kom je verder  
omhoog. Op de Musegg-
mauerweg ligt heel Luzern  
aan je voeten.

13 “Jazzkantine”
Je wandeling rond je in dit  
restaurant met concertzaal 
met een menu van uitgekiende 
lokale ingrediënten af. Neem 
voor je ontbijt morgen het  
zelfgemaakte zuurdesem-
brood mee.
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Neugarten
Urban Gardening bij het Neubad
Straten en huizen zover het oog reikt; vlakbij het rangeerterrein staan ze dicht op elkaar. 
Het Neubad is niet een plek waar je een voedingsbodem voor fruit, groenten en kruiden 
zou vermoeden. Maar juist hier – bijvoorbeeld in de “Gleisgarten” – brengt de vereniging 
Neugarten de meest uiteenlopende gewassen tot bloei. Met de teelt van biologische  
voedingsmiddelen midden in de Neustadt geven hobbytuinders en professionals  
enthousiast het voorbeeld voor bewuste, duurzame consumptie. Ze organiseren ook 
workshops over plantenkennis, evenementen zoals een zadenuitwisselingsbeurs – of 
het project “Food Save Luzern”, dat levensmiddelen van de vuilnisbelt redt. 

W A N D E L I N G

DOOR DE WIJK NEUSTADT

Start: LUZ Seebistro
Bij de haven van Luzern zie  
je een terras die je meteen  
al uitnodigt om even te  
pauzeren: bij LUZ Seebistro 
serveren ze lekkere koffie.

14 “allerdings”
Bücherantiquariat
Vanaf de bistro loopt de route 
langs het Inselipark, via de 
Frohburgsteg over het spoor 
en door de stationstunnel naar 
sluimerende boekenschatten.

15 Nuda Accessoires
Twee straten verder pakt het 
winkellandschap uit met eerlijk 
en duurzaam vervaardigde  
accessoires, van sokken tot 
sleutelhangers.

16 Italo Hispano
Al trek in een lunch? Dan is 
het tijd voor een heerlijke 
sandwich onder het genot  
van klassieke muziek.

17 Weekmarkt
Na mediterrane kost volgen 
Zwitserse lekkernijen – op  
de weekmarkt in het Helvetia-
gärtli is er bijvoorbeeld Toni 
Odermatts geitenkaas.

18 Die Handlung
Op de Bundesplatz charmeren 
stijlvolle accessoires en  
kledingstukken je met hun  
esthetiek.

19 Fein Fair
Wie nog wat plaats in de 
boodschappentas heeft, kan 
deze in de mooie wijkwinkel bij 
het Bleichergärtli vullen met 
biologische levensmiddelen. 

20 Tacuba koffieroosterij
Koffiepauze: via de Tauben-
hausstrasse kom je in een 
zaak die zijn koffiebonen zelf 
roostert.

21 Neubad
Een mooie afsluiting is het  
Kulturhaus Neubad aan het 
einde van het Freigleis-fiets-
pad: in dit ongebruikte over-
dekte zwembad valt van alles 
te ontdekken, zoals een ana-
loog fotolab, concerten enz.
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W A N D E L I N G

MET UITZICHT

Start: waterfietstochtje
Aan de Schweizerhofquai  
kun je beginnen op een van 
de hier vastgemaakte water-
fietsen.

22 Alpineum
Na het benenwerk op de  
golven is een ijsje in het  
Alpineum, een paar honderd 
meter verderop, precies  
waar je aan toe bent. Van 
hieruit kun je het Leeuwen-
monument, mét toeristen  
observeren.

23 St. Leodegar-kerk
Terug richting meer kun je 
een stukje geschiedenis van 
dichtbij beleven: St. Leodegar 
is het belangrijkste Zwitserse 
kerkgebouw van de renais-
sance. Voordat je verdergaat 
via het plein is voor nieuws-
gierigen een blik in de schat-
kamer een must. 

24 Art Deco 
Hotel Montana
Borreltijd na een korte klim 
naar het terras “Scala” kun je 
bij je maaltijd en je drankje 
genieten van een adembene-
mend uitzicht over het meer. 
Met de “Montana”-kabel-
spoorweg keer je comfortabel 
terug naar de oeverprome-
nade.

25 Hotel Beau Séjour
Wie voor een borrel liever  
bij het water blijft, moet  
vanuit Hotel Beau Séjour een 
goede bruisende wijn en wat 
te knabbelen meenemen –  
en een ligstoel, als je echt aan 
ontspanning toe bent.

26 Verkehrshaus
Daarna wandel je langs de 
oever van het meer tot je 
bij het “Verkehrshaus” komt. 
Hier kun je je in talloze  
boeiende verhalen storten 
en iets over milieuvriendelijke 
technologieën van de toe-
komst leren.

27 Lido Luzern
Of je nu wilt luieren aan het 
strand of liever een duik 
in het nat neemt – in het Lido 
hiernaast kun je je dag per-
fect afronden.

6481
stappen

3021 s

1179 ó

4288 w

6481 w

2118 q

5868 q
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MONTREUXStart: Station Montreux
Het station beschikt officieel 
over spoor 1 tot 8. Maar in wer-
kelijkheid zijn het er maar 7; 
spoor 2 is sinds 2006 geschie-
denis. 

1 Kasteel aan het water
Van de haven van Montreux 
naar Slot Chillon varen en in 
het chique Café Byron een  
kop koffie drinken. 

2 “Le Cabanon de MAM’s”
Langs het meer richting  
Montreux wandelen en er een 
hemels hoekje met snackbar 
en een fotogeniek bankje  
ontdekken. 

3 Gorge du Chauderon
Het meer de rug toekeren en 
vanaf Territet met de kabel-
spoorweg naar Glion ratelen. 
Boven op de Via Alpina door 
de wilde kloof wandelen.

4 Mini Brocante Au 7
De wandelroute loopt naar  
de oude binnenstad, waar je  
in de Rue du Pont zeldzame 
vondsten kunt doen.

5 Riviera Concept  
Boutique
Hiertegenover brengt Naomi 
Walsky mode- en designpro-
ducten van Zwitserse 
ecomerken aan de man.

6 “Le Pont de Brent”
Met honger en veel voorpret  
te voet naar het station  
Montreux Collège flaneren  
en per trein en bus naar een 
culinair juweeltje rijden. Hier  
is een sterrenkeuken die  
nooit zijn grip op de realiteit  
is verloren en waar milieu-
vriendelijkheid en ethiek  
vooropstaan. Bon appétit!

Hôtel Masson: Het charmante hotel kijkt sinds  
1829 uit over het Meer van Genève en is dankzij zijn 
lange geschiedenis lid van Swiss Historic Hotels.

H et album “Made in Heaven” nam Freddie Mercury in 
Montreux op. Op deze plek met steile wijngaarden,  

wilde natuur, een in het meer zakkende horizon en met uitzich-
ten op de Alpen. En hij had groot gelijk: het is hier hemels.

Stadswandeling met

9420
stappen

Montreux   Lausanne
Rhone-Route Nr. 1
Etappe 6 30 km
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NEUCHÂTEL

Beau-Rivage Hotel: In het Beau-Rivage Hotel begin  
je de dag bij het ontbijt met uitzicht op het meer en 
het comfort van een Swiss Deluxe Hotel.

E en stad van perspectieven. Achter de gevels van de huizen  
in de oude binnenstad duik je omlaag in de mystieke Seyon-

kloof. Ben je op zoek naar een goed overzicht, dan neem je de 
kabelspoorweg omhoog naar Chaumont. En wil je wegdromen, 
dan kijk je vanaf de Passerelle de l’Utopie uit over het meer.  

Start: Station Neuchâtel
Een kabelspoorweg verbindt 
het station met het meer. 

1 Plages de Jeunes Rives
Over de Ruelle Vaucher  
richting meer wandelen, bij  
de universiteit de straat  
oversteken en de Rue Coulon 
volgen en op het kleine  
zwemstrand afkoelen. 

2 “Vio Lifestyle”
Oostwaarts langs de oever 
wandelen en ongecompli-
ceerde gerechten uit de hele 
wereld eten, gebaseerd op 
goede voeding, ethiek en  
kwaliteit.

3 Laténium
Omhoog naar de hoofdweg,  
bij bushalte Riveraine in- en bij 
Laténium weer uitstappen en 
in het museum op tijdreis gaan 
naar de Neandertalers.

4 Marché de Neuchâtel
Naar de Rue de la Dîme gaan 
en met de kabelspoorweg 
(“Funi”) van La Coudre om-
hoogrijden naar de huisberg 
Chaumont. Van het uitzicht 
genieten, over het tijdpad naar 
de botanische tuin wandelen 
en beneden in de oude bin-
nenstad naar de marktkramen 
slenteren.

5 “Les Bains de Dames”
Beneden aan het meer, op de 
Quai Ostervald van het uit-
zicht vanaf de Passerelle de 
l’Utopie genieten. Langs het 
meer verder naar het westen 
wandelen en op een van de 
leuke terrasjes van de stad 
toosten op de geslaagde dag.

Neuchâtel      
La-Chaux-de-Fonds
Nord Vaudois-Jura Nr. 22
Etappe 3

30 km

Stadswandeling met

15.450
stappen

2050 p

1150 w

3350 q

15.450 ë

14.050 g
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OLTEN

Bed and Breakfast 17: Niet ver van de Aare, bij het 
zwembad en de oude binnenstad, ligt dit huis dat 
eenvoudige, verzorgde kamers biedt voor een ste-
dentrip.

I n het station van Olten herinnert de “Stunde-Null-Stein” eraan 
dat hier het Zwitserse spoornet werd gelanceerd. Elke dag 

stoppen hier 1100 treinen. Vrienden van cultuur en literatuur zijn 
blij met de directe verbinding met wereldsteden als Milaan en 
Hamburg.

Start: Station Olten
In het Kleinste Kunstraum 
Olten (KKO) in de Martin- 
Disteli-onderdoorgang kunst 
kijken in de etalages.

1 1000er-Stägli
Richting Aare en over de Via 
Gottardo stroomopwaarts 
wandelen. De stad achter je 
laten, pas na Restaurant 
Höfli rechts afslaan en in de 
schaduw van het bos de 
1150 traptreden overwinnen.

2 Zwemmen in de Aare
Via de gemarkeerde route 
weer omlaag, over de brug 
naar Aarburg. Daar bij het 
zwembad aan de Fährweg 
een duik in de Aare nemen 
en in zo’n 40 minuten naar 
Strandbad Olten zwemmen. 

3 Gelateria Olten
Terug naar de oude binnen-
stad en in de Hauptgasse 
kort in de rij staan. Want het  
zelfgemaakte ijs van “Kalte 
Lust” is in Olten enorm ge-
liefd. Pal daarnaast bevindt 
zich de Marktecke met  
duurzaam geproduceerde 
levensmiddelen. 

4 Quai Cornichon
Door de oude binnenstad 
slenteren en op de 
Amthausquai de “Walk of 
Fame” van de Prix Cornichon 
bekijken, die deel uitmaakt 
van de Zwitserse auteurs-
route. 

5 Aarebistro
Over de oude brug rechts 
omlaag naar de Aare voor 
een natje en een droogje.

6 Dreitannenbier
De Unterführungsstrasse 
volgen en Alex Capus ont-
moeten in de Galicia Bar. 
Een rondleiding door de 
kelder is een aanrader.  
Want daar wordt het lokale  
Dreitannenbier gebrouwen.

Stadswandeling met

11.000
stappen

Olten   Solothurn
Aare-Route Nr. 8
Etappe 6 45 km
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RHEINFELDEN

Ambrosia Guesthouse: Wie in deze mooie Bed & 
Breakfast incheckt, krijgt bij wijze van welkomstge-
schenk een bakje en een tegoedbon voor de nul- 
afvalwinkel “Nur so …”.

N egen sterren sieren het wapen van Rheinfelden.  
Sinds 1944 worden deze sterren gesymboliseerd door 

negen eiken – de stereiken – in de bossen van de stad. Twee 
wandelingen gaan naar ze toe in het bosgebied, dat de helft  
van het stadsoppervlak beslaat.

Start: Station Rheinfelden
Bij een blik over het spoor  
zie je het station Feld-
schlösschen – een historisch 
stationsgebouw dat ooit in 
Basel bij de Heuwaage stond.

1 Restaurant Schützen
Via de Bahnhofstrasse naar 
een restaurant gaan dat  
zich richt op duurzaamheid 
en op het zonneterras lekker-
nijen serveert. 

2 Zweiblatt
Door de steegjes van de oude 
binnenstad flaneren en op  
de Marktgasse allerlei duur-
zame dingen – van sokken tot 
thee – kopen.

3 Rhybar Buvette
Langs de Albrechtsplatz wan-
delen, waar ’s woensdags en ’s 
zaterdags marktkooplui 
verse producten uit de streek 
aanprijzen. Daarna uit de oude 
binnenstad in Stadtpark West 
slenteren en jezelf iets lekkers 
gunnen om de keel te smeren.

4 Rheinufer-Rundweg
De gemarkeerde route stroom-
opwaarts volgen.

5 Wandelen door het bos
Vóór de krachtcentrale de 
Rheinufer-Rundweg verlaten 
en in het bos op de Wald-
strasse stereik nr. 2 passeren. 
Over de Flossländeweg in 
opperbeste stemming terug 
naar de Rijn wandelen en in 
Stadtpark Ost bij de Rijntrap 
gaan zwemmen.

Stadswandeling met

7550
stappen

Rheinfelden   Basel
Rhein-Route Nr. 2
Etappe 9 22 km

1900 p

300 p
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1100 A
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SCHAFFHAUSEN

V an het glas pinot noir aan de oever van de Rijn en de 
ovenverse Flammkuchen in het stadje tot het afzakkertje  

in het dorpscafé: lokale restaurantjes lokken sinds kort met  
een culinaire verwenroute in de kronkelende steegjes en hoeken 
van de Rijnstad. 

Start: Station  
Schaffhausen
Hoewel het station helemaal 
op Zwitsers grondgebied ligt, 
is het voor 35 procent eigen-
dom van de Duitse spoorwe-
gen.

1 Ochtendzwemmen
In zwemkleding van het 
Schaffhausense label Kaio 
Swim, gemaakt van gerecy-
clede visnetten en nylonafval, 
enthousiast in de Rhybadi 
duiken.

2 “Haberhaus”
Na zo vroeg sporten smullen 
van ter plekke gemaakte  
samosa’s en geest en keel 
verfrissen met de lokale  
druiven-spritzer Adam+Uva.

3 Proviand
Een paar stappen verderop bij 
de “Tannenlade” je tas vullen 
met allerlei lekkers uit de 
streek en jezelf trakteren op 
een ijsje uit de Buchberg.

4 Zweiblatt
Enkele huizen verderop een 
mooi, eerlijk gefabriceerd 
kleinigheidje voor je geliefde 
kopen.

5 Stadstuin
Aan de andere kant van de 
stad op het terrein van de 
vroegere staalgieterij de 
benen strekken en de bedrij-
vigheid bekijken.

6 Rhyality
In de 360-gradenbioscoop als 
een vis door de golven van de 
Rijnwaterval drijven en het 
natuurwonder vanuit de lucht 
bewonderen.

7 “Schützenstube”
In het hart van de oude bin-
nenstad op het terras een 
plaatsje vergaren en je door 
Annegreths seizoenskeuken 
laten verleiden. Tip: regionaal 
gekweekte forel.

Sorell Hotel Rüden: Dit historische gildehuis 
in de schilderachtige oude binnenstad van 
Schaffhausen stamt uit de 18e eeuw.

Stadswandeling met

13.641
stappen

Schaffhausen  Kreuzlingen  St. Gallen
Kartäuser-Fürstenland-Route  
Nr. 33, Etappe 2 
Rhein-Route Nr. 2 , Etappe 5

78 km
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SOLOTHURN

C ijferfans kunnen in Solothurn hun geluk niet op. Want  
de stad heeft iets met het cijfer 11. Zo werden er elf  

fonteinen, elf torens en elf kerken en kapellen gebouwd.  
En sinds 11-11-2000 is er hier zelfs een “Öufi”-bier.

Start: Station Solothurn
Hoe veel spoor- en busbedrij-
ven er in het kanton Solothurn 
actief zijn? Daar is maar één 
antwoord op: elf.

1 “Altes Spital”
Over de Hauptbahnhofstrasse 
naar de Aare gaan en onder-
weg jezelf op een kop koffie  
in de “Stadtrösterei” of een 
drankje in de “Hafebar” trakte-
ren. Verder over de Unterer en 
Oberer Winkel, waar je in de 
tuin van Restaurant Altes  
Spital heerlijke grillgeuren 
ruikt.

2 “Solheure”
De Wengibrücke over, rechtsaf, 
langs de vrolijke drukte van de 
Solothurner Riviera, de Land-
hausquai en de Ritterquai en 
je kunt jezelf in de tuinlounge 
van de “Solheure” op vers 
gebak trakteren. 

3 Museumspark
Noordwaarts door de straten 
van de oude binnenstad slen-
teren en bij het Kunstmuseum 
genieten van Roman Signers 
waterspuitende fonteinsculp-
tuur. 

4 Joy’s Choice
Langs de stadskerk, van de  
St. Urbangasse naar de 
Schmiedengasse, en daar  
naar duurzame, eerlijk vervaar-
digde kleding shoppen. 

5 “Badmeister 
Sommer Lounge”
Vóór de Wengibrücke rechts 
door de Römerstrasse lopen 
en je in de vrolijke strandbar 
onder het genot van een snack 
overgeven aan het zomerge-
voel of in de Badi Solothurn 
ernaast baantjes trekken.

Hotel La Couronne: In het op een na oudste  
restaurant van Zwitserland kwamen ooit Casanova  
en Sophia Loren. Niet samen natuurlijk, ook al had  
hij dat wel zien zitten.

Stadswandeling met

5450
stappen

Solothurn   Biel/Bienne
Aare-Route Nr. 8
Etappe 5 31 km
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Dankzij de economische bloeiperiode van de  
textielindustrie in St. Gallen kon de stad aan het 

begin van de 20e  eeuw de gevels van station  
en post kantoor aan een uniforme architectonische  

renovatie onderwerpen. 

ST. GALLEN

Hotel Einstein: Hier overnacht je in chique  
kamers met St. Gallen-textiel. En tegen de honger 
helpt de Bistro St. Gallen van het hotel met  
regionale gerechten.

H et wordt wel de stad in de groene ring genoemd, want het  
is omgeven door heuvels en bossen. Van hieruit werd ooit de 

steenbok opnieuw in Zwitserland geïntroduceerd. En hier vind je 
ook de Drei Weieren (Drie Vijvers), waar je van milde zomerdagen, 
afkoeling in het water en gezelligheid kunt genieten. In deze oase 
van Oost-Zwitserland vind je heerlijke ontspanning. Maar ook 
levendige cultuur, speelse kunst en allerlei genot. 

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

W A N D E L IW A N D E L I N G

Z E N T R U M

Van inspirerende cultuurplekken 
naar geneugten in de oude 

binnenstad.

131

O S T E N

Bij deze wandeling gaat het  
op en neer, tot je in het  

thuisland van alle Zwitserse 
steenbokken komt. 

14 18St. Gallen  Kreuzlingen  Schaffhausen
Kartäuser-Fürstenland-
Route Nr. 33, Etappe 2 
Rhein-Route Nr. 2, Etappe 2

97 km
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VANUIT HET WESTEN 
NAAR HET CULINAIRE 

CENTRUM

6 Textielmuseum
Door de oude stad slenteren 
en in de Vadianstrasse het 
textielmuseum bezoeken. Hier 
ontmoeten de geschiedenis 
en het innovatieve heden van 
de textielstad elkaar.

Start: Station St. Gallen
De ongelooflijk grote, digitale 
stationsklok bekijken en ontraad-
selen. Want deze klok toont de 
tijd niet in het decimale systeem 
maar binair.

7 Grabenpärkli
Maar een paar stappen en je 
staat al voor Roman Signers 
kunstwerk, het rode vat dat 
van hoog boven je water naar 
beneden giet.

9 Hiltibold
Naar de Marktplatz in  
St. Gallen en de hoek om  
naar de Goliathgasse om 
wisselende kunst in de  
etalage te bekijken.

8 Restaurant Brauwerk
Door de Poststrasse en de 
Schützengasse naar de Bahn-
hofstrasse wandelen en met 
een lokaal craftbier van crea-
tieve brouwerij Schützengar-
ten op elkaar proosten. 
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10 Oya Bar Kafé Klub
De Goliathgasse op en in 
bijbelse traditie niet afslaan 
naar de Steinschleudergasse, 
maar naar de Schwertgasse, 
om daar een vers vegetarisch 
gerecht te nuttigen. Wie ’s 
avonds terugkomt, kan hier 
de hele nacht doordansen.

1 Lokremise
Een kijkje nemen in het 
nieuwe culturele centrum  
met bioscoop, kunst,  
theater en gastronomie. 
 
2 Lagerhaus
Door de St. Leonhard-Strasse 
wandelen en afslaan naar de 
Davidstrasse, om in het mu-
seum im Lagerhaus Outsider 
Art te bewonderen.

3 Lattich
De Güterbahnhofstrasse af,  
in deze creatieve ruimte in 
Restaurant Wilde Möhre neer-
strijken en je tegoed doen 
aan iets vers uit de tuin met 
een oosters smaakje.

4 Burgweiherareal
De straat in dezelfde rich-
ting vervolgen, het spoor 
oversteken, de Otmar-
strasse en de Fürstenland-
strasse volgen en dan ben 
je in het nieuw opgewaar-
deerde natuurparadijs.

5 Restaurant Stickerei
Door de Tunnelweg weer 
onder het spoor door gaan, 
bij station Ruhsitz in- en  
bij station Bleicheli uitstap-
pen, over de Roter Platz 
wandelen en aan de Oberer 
Graben in een heerlijke 
veganistische burger bijten.

11 Kolorit
Zuidwaarts door de Brühl-
gasse flaneren en in de  
Spitalgasse designproducten 
uit St. Gallen inslaan. 

12 Praliné Scherrer
Iets zoets gaat er altijd wel 
in, en dus ga je op de Markt-
gasse rechtstreeks naar het 
chocoladeparadijs, om daar 
veganistische bonbons van 
faire en duurzame cacaobo-
nen te kopen.

13 “Denkbar”
Naast de vorstabdij en  
de abdijbibliotheek van 
St. Gallen ontmoeten de 
locals elkaar voor koffie en 
cultuur. 
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14 Kiosk Georg
Neem de Mühleggbahn of  
ga te voet over de Mülenen- 
Schluchtweg en drink boven 
aangekomen een kop koffie 
bij deze vriendelijke, vrolijke 
kiosk.

Start: “Drahtseilbähnli”
In het familiebedrijf wordt  
alles nog zelf gebakken – of 
het nu taarten of koekjes zijn, 
de chocolade- en maanzaad-
koek doet het altijd goed. Net 
als de lekkere brunches op 
zaterdag en zondag.

15 Drei Weieren
Wie wat verfrissing nodig 
heeft, kan in een van de  
vijvers springen. Voor de  
kleine trek kun je terecht bij 
het “Milchhüsli”, maar voor 
echte honger raden we je de 
streek- en seizoenskost van 
“Dreilinden” aan. 

17 Naturmuseum
Bij bushalte Theater in- en  
bij Neudorf weer uitstappen. 
Daar tref je een wereld die in 
het museum, maar ook in het 
park, de discussie aangaat 
met onze levensruimte. 

16 Kaffeehaus
Om heerlijk vers geroosterde 
koffie te kunnen drinken, hoef 
je alleen de Gesstreppe af te 
lopen en door het Dreilinden-
gässlein te wandelen.

W A N D E L I N G

NAAR HET GROENE OOSTEN

5750
stappen

18 Wildpark 
Peter und Paul
Last but not least per bus en 
te voet naar het wildpark van 
de stad. Dankzij “Peter und 
Paul” dartelen er nog steeds 
steenbokken door Zwitser-
land.
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THUN

D e kleine stad heeft zich met zijn kasteel boven de Aare 
ingenesteld tussen de Thunersee en de machtige Berner 

Alpen. Midden in deze idylle bevindt zich een van de gezelligste 
plekjes: de Mühleplatz. Hier spreken de locals uit Thun af, 
iedereen kent elkaar en samen brengen ze er fijne avonden door.

Schloss Schadau Hotel-Restaurant: Vanuit de  
kamers heb je een prachtig uitzicht, over de  
Thunersee maar ook over de Eiger, Mönch en  
Jungfrau.  

Start: Station Thun
Dit station biedt aansluiting op 
de boot naar het Berner Ober-
land. Dus je kunt meteen op de 
volgende boot springen en naar 
de kustplaats Hünibach varen. 

1 Cholerenschlucht
Daar bergop langs de wilde 
beek wandelen en met de bus 
vanaf de Scheidweg teruggaan 
naar de Guisanplatz in Thun. 

2 Sabine Portenier
Kort naar de Scheibenstrasse 
flaneren en slowfashion  
shoppen.

3 Frischer Fritz
Over de Aare en het winkelei-
land Bälliz slenteren om in de 
Untere Hauptgasse goede le-
vensmiddelen van de vuilnisbelt 
te redden. 

4 “Das Sündikat”
Door deze steeg met zijn trap-
pen en verhoogde trottoirs met 
talrijke winkels wandelen. Langs 
surfmekka Untere Schleuse en 
dan kun je genieten van allerlei 
veganistische lekkernijen. 

5 Boekenkast
Langs de Aarequai frisse lucht 
inademen, om bij het Monbijou- 
Pärkli klaar te zijn voor gewel-
dige literatuur. 

6 Plantenleerpad
Terug bij het station een  
Donkey Bike huren en naar  
het Schadaupark fietsen.

7 “Strämu Beizli”
Op het terras genieten van  
barbecuegerechten, tapa’s  
en een drankje.

8 Surfskipoint
Een supersmalle kajak huren  
en rondpeddelen over het meer.

Stadswandeling met

7400
stappen

Thun   Fribourg
Alpenpanorama-Route Nr. 4
Etappe 6 53 km
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WINTERTHUR

Sorell Hotel Krone: In het centrum van de oude  
binnenstad kun je bijzonder mooi overnachten. 
Maar in het historische hotel kunnen ook gasten  
van buiten het hotel de dag in stijl beginnen,  
met een heerlijke brunch.

 W interthur, het fietsparadijs: zo’n 175 kilometer aan  
fietspaden lopen door de vroegere industriestad  

en maken “Winti” de fietsstad bij uitstek. Maar ook qua  
groen kan de stad met dorpskarakter zich met de beste meten:  
40 procent van de stad bestaat uit parken. Die zijn minstens  
zo typerend voor het totaalbeeld als de oude binnenstad, de vele 
arbeidershuizen, de prachtige villa’s, de nieuwe wijken en het 
afwisselende cultuuraanbod. 

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

W A N D E L
W A N D E L I N G

B I N N E N S TA D

Dichtbij het station is de  
mooie oude binnenstad van 

Winterthur, waar er in de smalle 
straten van alles te ontdekken 
valt en groene ruimtes niet ver 

weg zijn.

81

S U L Z E R - A R E A L

Lokstadt was vroeger een 
echte industriewijk, 

tegenwoordig ontwikkelt zich 
hier een nieuwe wijk met 

winkels, cafés en ruimte voor 
creativiteit.  

9 13

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

N E U H EG I

O B E RW I N T E R T H U R

De Eulach stroomt vanuit het 
centrum naar nieuwe werelden. 

Daar waar ooit een boerendorpje 
lag, is tegenwoordig het nieuwe 

Winterthur thuis.

14 18
Winterthur   Zürich
Wyland–Downtown Nr. 45 
Etappe 2 28 km

Het stationsgebouw kreeg in 1896 door  
een verbouwing zijn huidige vorm – het  

parlementsgebouw in Bern diende hiervoor  
als inspiratie.
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W A N D E L I N G

DOOR DE OUDE BINNENSTAD

Start: Station Winterthur
In 2012 werd het stationsplein 
gesaneerd. Daarbij werd er 
een markant dak (“Padden-
stoel” genaamd) geplaatst.  
En ook nu zijn er weer bouw-
vakkers aan het werk: de  
onderdoorgang wordt vereen-
voudigd voor voetgangers en 
fietsers en zo worden de wij-
ken rond het station dichter  
bij elkaar gebracht.

1 Bistro Emma
Met bus nr. 1 naar halte 
Stadthaus rijden en bij Bistro 
Emma tijdens het ontbijt de 
stadsdrukte in je opnemen. 
Hier hebben ze brood van  
biobakkerij, vleeswaren van  
Das Pure en koffie van een 
Winterthurs familiebedrijfje.

2 Verborgen plekjes
Gelukkig en vol energie  
trek je nu door de met veel  
natuursteen en vriendelijke 
winkeltjes bezaaide oude  
binnenstad, waar om de paar 
stappen wel wat te ontdekken 
valt. Neem bijvoorbeeld het 
kleinste huis van de stad. Of 
kledingzaak Glückstheorie  
en de Changemaker winkel. 
Beide zaken verkopen alleen 
duurzame producten, maar 
zonder te beknibbelen op stijl 
of kwaliteit. Zo maak je in  
al die straat jes met hun vele  
boetiekjes kennis met de  
charme van Winterthur.

3 Gewerbemuseum
Van de Obertor loop je richting 
Marktgasse in de Obere 
Kirchgasse naar het Kunstnij-
verheidsmuseum, waar je een 
verrassend, uitzonderlijk en 

zinnenprikkelend inzicht  
krijgt in actuele vraagstukken 
en tijdverschijnselen. 

4 Stadsbibliotheek
Vlak ernaast staat de stadsbi-
bliotheek. Vergeet hier niet 
een kijkje te nemen op de 
prachtige binnenplaats. En 
heb je wat meer tijd: ga dan 
lekker even zitten met een 
boek, krant of tijdschrift. 

5 Geen afval
In de Steinberggasse koop  
je bij Bare Ware producten 
zonder verpakking en in de 
“Äss-Bar” kun je een broodje 
of dessert van gisteren mee-
nemen, want nu gaat het  
bergop.

6 Rozentuin
Na een korte klim naar de  
Heiligberg heb je wel een 
snack verdiend. Omringd door 
300 verschillende rozensoor-
ten en met uitzicht op de stad 
smaakt het bijzonder goed. 

7 Jong en innovatief
Om de dag in stijl af te  
sluiten, ga je naar het “Trübli”, 
voor een verrassingsmenu,  
of naar Rosa Pulver. Op beide 
adressen zorgt een jong en  
innovatief team voor een  
lekkere én gezellige avond. 

8  B&B Villa 
Jakobsbrunnen
Wie daarna niet naar huis wil, 
die raden we deze villa uit de 
18e eeuw met zijn schitterende 
park van harte aan.

6650
stappen

Evenemententip: Rond Pinksteren ruikt het hier naar exotische gerechten en vullen de 
straten zich met ritmische klanken: het is weer tijd voor “Afropfingsten”. Naast de uitwis-
seling tussen de verschillende volkeren en culturen en de muziekvoorstellingen streven de 
makers van Afropfingsten ernaar een duurzaam festival op te zetten dat zoveel mogelijk 
hulpbronnen ontziet en zo een voorbeeld is voor de toekomst.
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5360 p

2150 A

2650 q

4300 í

6650 í

3450 í

3290 r
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W A N D E L I N G

LAGERPLATZ & LOKSTADT

Start: Museum Schaffen
Achter het station, in de 
vroegere industriewijk, is 
veel creativiteit te vinden.
Het Museum Schaffen ligt 
pal naast Machwerk en  
hun culturele ruimte Lange 
Weile, waar mensen met  
hun projecten welkom zijn. 

9 Recycling-Haus
Bij Halle 118 op de Lager-
platz moet je echt even  
omhoogkijken, want het 
rode deel van het gebouw is 
gemaakt van gesloopt mate-
riaal. Zo komen veel ramen 
van een voormalige drukkerij 
en de vloerdelen waren in 
een vroeger leven zelfs ge-
velelementen van het Haus 
Orion in Zürich. 

10 Nieuwe vondsten
Rails en locomotieven  
getuigen van vervlogen  
industrietijden. Maar tegelij-
kertijd is de Lokstadt met 
zijn “2000-Watt-Areal” 
stevig op weg naar de toe-
komst. De transformatie  
is nog niet voltooid; er ont-
staan namelijk voortdurend 
nieuwe dingen. Dus kom 
vooral geregeld een kijkje 
nemen.

11 Chocolade
In Haus Krokodil heeft  
Confiserie Vollenweider een 
nieuw filiaal geopend. De 
gevlekte giraffentaart met 
zijn donkere stukjes choco-
lade is bijzonder lekker.

12 “Röstgrad” koffie
Daarbij past een goede  
kop koffie van Röstgrad:  
op de oude draaischijf wor-
den koffie en zelfgemaakte 
ijsjes direct vanuit een  
historische spoorwagon 
geserveerd.

13 “Zum Grünen Hund”
In restaurant Zum Grünen 
Hund komen alleen verse 
lokale gerechten op tafel.  
De dorst les je hier met een 
lokaal bier of met kweepe-
rencider uit Seen.  
Eet smakelijk!

3500
stappen
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De stadsrivier van Winterthur
Ontdekking onder de grond
De Eulach stroomt niet alleen de stad uit. Ze stroomt ook midden door de stad en onder 
het spoor door, alleen ziet niemand dat. Bij mooi weer en als de waterstand laag is, kun 
je achter de School of Engineering ter hoogte van de Rosenstrasse een kijkje nemen 
onder de grond. Zaklamp niet vergeten! Na een goede kilometer kom je bij het Sulzer-
hochhaus aan de andere kant van het station weer boven de grond. Ook bij de stads-
rondleiding “Eulach” en de Foxtrail ga je ondergronds. 

S P A Z I E R G A N G

NAAR NEUHEGI & OBERWINTERTHUR

Start: Fotozentrum
De wandeling begint bij het 
Fotomuseum Winterthur. Hier 
kun je zowel je ogen als je 
mond de kost geven: indruk-
wekkende foto’s en lekkernij-
en van Bistro George.

14 Appel tot kweepeer
Na het Birchermüesliquartier, 
dat zijn naam dankt aan de 
“Apfel-, Aprikosen-, Pfirsich-, 
Kirschen- en Quittenweg”, 
wandel je stroomafwaarts 
langs de Eulach. Kleine beton-
nen trappen leiden naar een 
plek om even bij het water te 
gaan zitten.

15 Graffiti en skateboards
Kijk in het skatepark toe hoe 
de profs zich uitleven bij het 
shredden of bestudeer de 
graffiti, die hier wonderwel 
past. 

16 Groene ruimte
Het Eulachpark is het jongste 
park van Winterthur, en  
meteen ook het grootste. Hier 
werd de Eulach ecologisch 
hersteld. De rivier stroomt nu 
vrolijk langs wandelaars en 
spelende kinderen. 

17 Ridders en wortels
Vanuit het uitgestrekte park  
is het maar een sprongetje 
naar het verleden: kasteel 
Hegi is al van verre te zien en 
geeft je zin in een expeditie 
door vroegere tijden. In de  
800 vierkante meter grote 
plantentuin van Pro Specie 
Rara gedijen naast oude soor-
ten ook jonge groenten, die  
je met wat geluk in het week-
einde in de “Schloss Schenke” 
kunt proeven. 

18 Technorama
Goed gesterkt gaat het verder 
naar het Swiss Science Cen-
ter Technorama, een van de 
grootste wetenschapsmusea 
in Europa. In het nieuwe park 
kun je via boeiende experi-
menten van alles te weten  
komen over thema’s als zon, 
wind en water. Daarbij is de 
Wonderbrug het highlight van 
“Technorama Draussen”.

6500
stappen
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m2680

í3500

q4500

q6500



I
1

2

3

45

67

8

9

11

12

13

14

16

17

18

19

20

10

28

27

15

K R E I S  5

K R E I S  6

K R E I S  4

K R E I S  1

K R E I S  3

K R E I S  2

K R E I S  8



A

n

61

T T T

à
Digitale

wandeling

Bij de opening van het centraal station in  
Zürich reden de treinen tot in de grote hal,  
die tegenwoordig voor markten en events 

wordt gebruikt.

ZÜRICH

Hotel Florhof: Deze stijlvolle oase van rust aan  
de rand van de oude binnenstad biedt moderne 
elegantie in een voormalig adellijk huis uit de  
18e eeuw.

Z ürich heeft van alles een overvloedig aanbod, zodat één  
weekend eigenlijk niet genoeg is om je serieus onder te dompe-

len in de stad. Naast de musea en galerieën bieden zowel het meer 
als de rivier talrijke zwemplekken, een veelzijdig cultureel aanbod 
voor nieuwsgierige stadsverkenners en duizenden restaurants,  
die voortdurend nieuwe ideeën en nieuwe smaken uitproberen.  
De wijken van Zürich zijn soms hip, soms multicultureel, soms 
industrieel, soms historisch, maar allemaal het ontdekken waard.

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

K R E I S  5

In de vroegere industriewijk 
woonden altijd al veel immigranten. 

Tegenwoordig voeren zij vooral 
culinair de boventoon en verrijken 

de gastronomie met geuren en 
smaken uit de hele wereld.

71

Z Ü R I C H B E R G

Op de hellingen van de Zürich-
berg staan de schitterende 

villa’s van de high society van 
Zürich. En niet zonder reden, 

want het uitzicht over het meer 
en de Alpen is uniek.  

8 16

W A N D E L I N GW A N D E L I N G

K R E I S  8

Een geheim van Zürich is de 
unieke vriendschap tussen de 

stad en het meer, dat voor 
iedereen openstaat. Deze 

rondwandeling met omwegen 
brengt je naar selecte hoogte-
punten langs het water en laat 

alle andere highlights over aan je 
eigen nieuwsgierigheid.  

17 28

Zürich   Winterthur
Wyland–Downtown Nr. 45 
Etappe 2 28 km
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Miyuko
De beste taarten ter wereld
Zowel het haar als de kleding van Sara Hochuli zijn blauw, alsof ze net uit een manga is 
gekropen. Natuurlijk is ze een grote fan van Japan, maar ook van zoete taarten. Uit deze 
passie ontstond de kleine tearoom Miyuko die, wat verstopt in een oud vakwerkhuis, zijn 
klanten verwent.  
De uitgestalde taarten zijn bontgekleurd en wild als de vrolijk versierde armen van Sara. 
Een blik in de etalage volstaat al bijna om je suikerspiegel in de war te sturen. Maar wie 
niet waagt, die niet wint. Daarom komen de kenners hier met grote trek en veel zin om 
de – deels veganistische – caloriebommen te proeven.

W A N D E L I N G

IN KREIS 5

Start: Station Zürich
Op het grootste station van 
Zwitserland vermengen werel-
den zich wanneer treinen uit 
Hamburg, Parijs, Boedapest,  
Milaan of Belgrado een frisse 
wind over de Limmat blazen.

1 “Kleine Freiheit”
Op enkele stappen van de  
drukte lonkt een tot oase omge-
bouwde container met goede 
koffie en een fantasierijk ontbijt.

2 Platzspitz
Met open geest loop je naar  
de samenvloeiing van de Sihl en 
de Limmat, waar James Joyce 
zijn inspiratie vond.

3 “Cucina Paradiso”
Met alleen maar positieve  
gedachten in je hoofd langs de 
Limmat naar station Letten  
slenteren, waar het reismaga-
zine “Transhelvetica” je uitno-
digt tot hoofd- en voetreizen 
door Zwitserland. In de uitgeran-
geerde spoorwagon zijn lekkere  
focaccia en verrassende dran-
ken te krijgen.

4 Viaduct
Langs het vroegere spoor kom  
je via het gezellige voetpad bij 
de moderne winkelpassage met 
zijn zorgvuldig uitgezochte win-
kels en een markthal waar je  
alles vindt wat je maag begeert.

5 “Frau Gerolds Garten”
Aan het eind van het viaduct zie 
je de uit containers opgetrokken 
Freitag-Turm met daarachter 
een winkel-, gastronomie- en 
amusementstuin.

6 Museum für Gestaltung
Waar vroeger de iconische  
Toni-yoghurt in glazen werden 
gevuld, zijn tegenwoordig de 
Kunstacademie en het Kunst-
nijverheidsmuseum gevestigd, 
twee instellingen met een on-
toombare energie en creativiteit.

7 Klooster Fahr
Voor een verandering van per-
spectief volg je de Limmat naar 
de buitenpost van het klooster 
Einsiedeln, waar je bij restaurant 
“Zu den Zwei Raben” heerlijk 
kunt smullen. 

15.857
stappen
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W A N D E L I N G

NAAR DE ZÜRICHBERG

Start: Station Zürich
In het meestbezochte station 
van Europa rijdt om de 30 se-
conden een trein in en uit.

8 Giacometti-Halle
De toegangshal van het 
politiebureau is door Augusto 
Giacometti in een begaanbaar 
kunstwerk veranderd. Je zou 
je bijna laten arresteren...

9 Äss-Bar
Deze bakkerij verkoopt sinds 
2013 bakwaren die een dag oud 
zijn en redt inmiddels in 11 filia-
len elk jaar meer dan 700 ton 
etenswaren.

10 Comic-Shop
Een belangrijke plek voor  
vrienden van allerhande strips, 
en vooral van bijzondere werken. 
Wie zelfs maar een sprankje 
interesse heeft in strips, komt 
niet meer zo snel uit deze  
wonderwereld weg.

11 Restaurant Neumarkt
Op een steenworp afstand kun 
je vervolgens in een mooie tuin 
van je nieuwe lectuur genieten.

12 Neumarkt
De korte winkelstraat is een 
paradijs voor liefhebbers van 
kleine fabrikanten.

13 Kunsthaus Zürich
Sinds de nieuwbouw is de  
Heimplatz uitgegroeid tot  
centrum van Zürichse kunst. 

14 Vier Linden
Na zo veel kunst is er gelukkig 
voor iedereen ook wat wils  
in de drie bakkerijen op de  
Hottingerplatz. Bij “Berner”  
een vruchtenkoek, bij de “Vier 
Linden” iets gezonds of bij  
“Hürlimann” iets traditioneels.

15 Dolder
Nu gaat het te voet of met de 
Dolderbahn omhoog naar de 
Zürichberg.

16 Zoo Zürich
Helemaal boven op de berg 
treedt de bezoeker tot de die-
renwereld toe. Zo leert hij de 
natuur beter kennen. Of, zoals 
de dierentuindirecteur zegt:  
“Wij bekommeren ons vandaag 
over het leven van de dieren in 
de wereld van morgen.”

10.286
stappen
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W A N D E L I N G

ROND HET MEER

Start: Station Zürich
Er zijn maar weinig stations zo 
dicht bij het water: de Sihl 
stroomt tussen de boven- en 
ondergrondse sporen, midden 
door het hoofdstation.

17 Rio Bar
De bar staat als een schip 
op een landtong bij de Sihl. 
Een mooie plek voor een eer-
ste bakje koffie met uitzicht  
op het water.

18 Oude botanische tuin
Meteen daarachter begint de 
Schanzengraben, een visrijke 
waterader dwars door de stad. 
Hij loopt naar de traditionele 
Männerbadi, dat ’s avonds 
verandert in de Rimini Bar, en 
naar de Oude Botanische Tuin, 
een oase van rust.

19 Arboretum
En ten slotte stroomt de wa-
terweg naar het meer – met 
Alpenpanorama. Vlak daarbij 
vind je het Arboretum met zijn 
mooie collectie bomen en de 
grote volière.

20 Museum Rietberg
Iets verder, op de heuvel, staat 
in het prachtige Rieterpark 
een van de meest indrukwek-
kende musea voor niet-Euro-
pese kunst. Op deze “groene 
heuvel” woonde ooit Richard 
Wagner.

21 Vetplantencollectie
Nu loop je terug naar het meer. 
Daar is een van de grootste en 
belangrijkste vetplantencollec-
ties van de wereld, met ruim 
6500 verschillende cactussen 
en verwante soorten.

22 Rote Fabrik
De voormalige zijdefabriek is 
tegenwoordig een belangrijk 
cultureel centrum met restau-
rant Ziegel oh Lac, vlak bij het 
meer.

23 Mühlerama
Van de nabijgelegen aanleg-
plaats Wollishofen varen 
schepen nu en dan over het 
meer naar Tiefenbrunnen.  
Hier wordt in het Mühlerama 
stilgestaan bij onze drink- en 
eetcultuur, terwijl de molen  
uit 1913 meel maalt.

24 Pavillon Le Corbusier
Het schitterende park langs 
het meer is een rijk behangen 
sieraad, met schatten zoals 
een Tinguely-beeld, de Chi-
nese tuin of het Pavillon Le 
Corbusier, dat gewijd is aan 
het erfgoed van de meester.

25 Monocle Shop & Café
Het daarachter gelegen wijk 
Seefeld is het thuis van veel 
expats. Die treffen elkaar  
bijvoorbeeld in de Monocle 
Shop & Café, om mooie  
dingen te zien en zelf gezien 
te worden.

26 Berg und Tal
De straten van Niederdorf zijn 
een paradijs voor liefhebbers 
van lekker eten. Zo vind je  
bij Schwarzenbach de beste 
kruideniersartikelen uit de 
hele wereld en bij Berg und 
Tal hebben ze de beste pro-
ducten van kleine Zwitserse 
fabrikanten.

27 Rrrevolve
In deze winkel met allerhande 
duurzame producten kun  
je met een zuiver geweten 
mooie dingen kopen.

28 “Neue Taverne”, 
“Kle”
In Zürich wordt het eten met 
liefde gevierd. Avontuurlijke 
carnivoren bezoeken dus de 
zeer stijlvolle Taverne met hun 
“groenten first”-concept, of 
het veganistische restaurant 
Kle, dat een zeldzame groene 
Michelinster bij elkaar heeft 
gekookt.
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ZUGStart: Station Zug
Licht aan voor een ontdek-
kingsreis met een kijkje bij  
de lichtinstallatie van James 
Turrell in de stationshal.

1 Collection F
De Scandinavisch geïnspi-
reerde collectie van kleding-
zaak Früh’ling leent zich 
perfect voor elegant slenteren.

2 Sporthal Freiruum
De gezonde energie daarvoor 
doe je op op de nabijgelegen 
“Kraftmarkt”.

3 Genieten van het meer
Sportieve bezoekers huren  
bij Andy’s SUP een board of 
springen bij de Männerbadi  
in het water. Daarna wachten 
je in de Badi Bar lekkere 
“Gemüsetätschli”.

4 Kirschtaart
Het beroemde origineel van 
Treichler bereik je in een paar 
stappen snel.

5 Sara Schlumpf
Na de zoete pauze maakt  
de ontwerpster uit Zug een 
prachtige haute couture- 
creatie op maat voor je.

6 “Felsenkeller”
Daarna kun je in de oude  
binnenstad genieten van  
een glas fijne wijn. 

7 Prisca Waller
Deze modeontwerpster maakt 
indruk met hedendaagse  
stukken. 

8 De huisberg op
Lichte warming-down over de 
Zugerberg naar het uitzicht-
rijke Restaurant Blasenberg.

Hotel Löwen am See: Het uitzicht op de oude  
binnenstad, het meer en de Zwitserse Alpen is 
prachtig en laat je je dagelijkse beslommeringen 
vergeten.

L iefhebbers van goede smaak die in de oude binnenstad 
winkelen vinden hier stijlvolle winkels van lokale mode-  

en sieraadontwerpers. De energie voor de winkeltrip doe je  
op in frisse restaurants die met lokale grondstoffen toveren.

Stadswandeling met

9100
stappen

Zug   Luzern
Seen-Route Nr. 9
Etappe 6 30 km
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Advies &  
reservering

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

Advies op: 
00800 100 200 30

All-in-one ticket
Het openbaar vervoer brengt 

passagiers stipt, comfortabel en 
met vele verbindingen van stad 

tot stad. Met de Swiss Travel 
Pass kunnen buitenlandse 
bezoekers bijna de hele dag 

onbeperkt met het Zwitserse 
ov reizen.

$
Oplaadpunten

Als je Zwitserland met  
een elektrische auto verkent,  

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

E-Mobile vind je alle 
oplaadpunten. 

1  Amsterdam 85’
2  Frankfurt 60’
3  Wenen 85’
4  Rome 95’
5  Barcelona 110’
6  Parijs 80’
7  Londen 100’

8  Osaka 13 u
9  São Paulo 12 u

10  Washington 9 u

Swiss International Air Lines (SWISS) is de luchtvaartmaatschappij van 
Zwitserland. Ze bedient vanaf Zürich en Genève wereldwijd meer dan 
100 bestemmingen in 44 landen. Met een vloot van zo’n 90 vliegtuigen 
vervoert SWISS bijna 18 miljoen passagiers per jaar.  swiss.com

In het hart 
van Europa S

Vliegtijd naar Zürich:
(in minuten en uren)

B 
Groene huurauto  
Comfortabel en toch 

milieuvriendelijk door de 
Zwitserse steden reizen: 

Hertz en Europcar bieden in 
heel Zwitserland elektrische 

en hybride huurauto’s. 

ô
Gezondheid en veiligheid

 Schoon
De Ierse dichter James Joyce 
zou over de Bahnhofstrasse 
in Zürich hebben gezegd dat 
die zo schoon is dat je er een 
minestrone van de grond zou 
kunnen eten.

 Hygiënisch
Op bijna alle stations van  
de SBB vind je wel schone 
toiletten (tegen betaling). 

 Drinkwater
Ruim 80 procent van het 
drink- en verbruikswater 
komt hier van grondwater en 
bronnen. De meeste fontei-
nen van Zwitserland worden 
gevoed met drinkwater en 
door de autoriteiten regel-
matig gecontroleerd.

 Veilig
Zwitserland staat bekend als 
een van de veiligste landen 
ter wereld.

y 

Visum
Zwitserland maakt deel uit  

van de Schengenlanden.  
Dit zijn 26 landen, die  

samen de onderlinge grens-
controles hebben afgeschaft.

 eda.admin.ch

Het is tijd voor een nieuwe manier van reizen. 
De Zwitsers gelden als pioniers van het 

duurzaam onderweg zijn. Een paar tips om 
ook jouw reis duurzamer te maken:

Duurzaam door 
Zwitserland reizen

Bezoek onze steden,
want hier vind je op het  

kleinste oppervlak al een 
enorme afwisseling.

 MySwitzerland.com/ 
swisstainable
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Waar staat welk station?


