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Grüezi.
Ik ben blij je in de stad te mogen verwelkomen. Eigenlijk ben ik een
wild dier – maar in de Zwitserse steden ben ik graag een stadsvos.
Want de lokale steden zijn zo groen en weelderig dat ik overal leuke
plekken vind om een mooie burcht te graven. De gevarieerde keuken
en de avonturen die niet ver van de grote wegen op me wachten vind
ik ook heel leuk.

Wanneer ik als ontdekker nieuwsgierig over de kleine paden van
de locals loop, vind ik vaak prachtig lokaal theater, interessante
mensen en grootse bioscoopfilms. Dus: wees net zo slim als ik, trakteer jezelf op een stadswandeling en houd daarbij je ogen open en
je oren gespitst.
Meer inspiratie op:
MySwitzerland.com
Coverfoto: Congress Center Basel
Fotograaf: Teddy Verneuil
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VRIJDAG

Aankomen en
ontspannen: in Lugano
betovert de mediterrane
charme van Ticino je,
en al snel kun je zorgeloos
relaxen.

15.00 uur

Oude binnenstad
1 Vanaf het station hoog
boven
de stad kun je gemak2
kelijk per kabelspoorweg
naar het centrum beneden.
Maar dan mis je wel de leuke
steegjes ertussen, vooral
de mooie Via Cattedrale en
de Salita Mario e Antonio
Chiattone. Met hun kleine
boetiekjes, juwelierszaken
en kunstgalerieën stralen
de steegjes een zuiderse
charme uit.

LUGANO

D E M E D I T E R R A N E S TA D

17.00
uur
1
Oase van rust

2 In het sprookjesachtige
park
van Villa Saroli lijkt
3
de drukte van de straten van
Lugano ver weg. Het park is
een botanisch juweeltje met
een gevarieerde subtropische
vegetatie. De villa zelf dateert
uit de renaissance en is
vanbinnen prachtig ingericht.
In wisselende exposities
krijgen kunstwerken hier een
fantastisch tijdelijk onderkomen, terwijl in de oranjerie
aan de noordkant de altijdgroene jasmijn groeit en z’n
geur verspreidt.

Lugano ligt in een baai aan de noordelijke oever van het Meer
o van Lugano, genesteld tussen de excursiebergen Monte San
Salvatore en Monte Brè. Gebouwen in Lombardische stijl, de smalle
steegjes van de oude binnenstad en de subtropische vegetatie geven
de stad een zuiderse flair. De waarschijnlijk meest urbane stad van
Ticino is ook een bolwerk van architectuur en cultuur – niet in de
laatste plaats dankzij het LAC Lugano Arte e Cultura.
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~ 64.000

N

Op een open vuur
geroosterde kastanjes uit
Malcantone.

Het 1e Eurovisiesongfestival
vond in 1956 plaats in de
Teatro Kursaal.

s

x

Een glas
merlot

Monte Brè

à

Op naar
Lugano

luganoregion.com

19.30
uur
2

Regionaal en zelfgemaakt
3 Het fraaie Hotel Gabbani
in4 de oude binnenstad is
een perfect toevluchtsoord
weg van de dagelijkse drukte:
dankzij de familiegeschiedenis en het eigen restaurant
wordt het eten volledig
zelf gemaakt of bij regionale
producenten gekocht. De
familie runt sinds 1937 een
speciaalslagerij en weet alles
van goede producten af.
Zelfs van producten zonder
vlees, zoals het geweldige
ontbijt met koffie, eieren,
knapperige broodjes, verse
jam en pittige kaas bewijst.
gabbani.com
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Z AT E R DAG

Lugano is een cultuurmetropool, die met de
opening van het LAC in
2015 er nog een highlight bij heeft. En de winkelmogelijkheden zijn
ook niet te versmaden.

13.00
uur
5

Mediterraan tafelen
6 Restaurant La Cucina
di7 Alice is een stukje
zuiderse charme midden
in Lugano. Hier komt het
beste van de mediterrane
keuken op je bord, samen
met verse, zelfgemaakte
pasta, zeevruchten en
goede wijn. Het personeel
is ook bijzonder attent en
ruimdenkend.

lacucinadialice.ch

9.00
uur
3

Historisch café
4 Het Grand Café Al Porto

is5 een historische plaats. Na
de opening in 1803 werd het
al snel een populaire ontmoetingsplek voor kunstenaars,
schrijvers en politici. In 1945
zouden er gesprekken hebben
plaatsgevonden die bijgedragen hebben aan het einde van
de Tweede Wereldoorlog. Anno
nu kun je in het prachtige café
genieten van een cappuccino
terwijl je onopvallend naar
de gasten kijkt en je voorstelt
welke wereldschokkende
discussies er nu misschien
wel plaatsvinden.
grand-cafe-lugano.ch

10.00
uur
4

Culturele rijkdom
5 Een korte wandeling

langs
het Meer van Lugano
6
en je bent bij het kunst- en
cultuurcentrum Lugano Arte e
Cultura (LAC). In het opvallende gebouw, dat een beetje
lijkt op de boeg van een schip,
is naast het kunstmuseum
veel ruimte voor een uitgebreid
programma met theater- en
dansvoorstellingen en concerten, bv. van het Orchestra della
Svizzera italiana.

luganolac.ch, osi.swiss
masilugano.ch

Het cultuurcentrum Lugano
Arte e Cultura overtuigt door
zijn architectuur, nog voordat je
een voet in het gebouw zet.
Met een beetje avontuur vinden
nieuwsgierige bezoekers hier
meer kunst en cultuur dan ze
hadden verwacht.

15.00
uur
6

Voor boekenwurmen
7 Eens verzamelden
vissers
zich in de Via Nassa
8
om hun vangst te verkopen.
Ook nu nog staat de straat
volledig in het teken van
handel, maar nu domineren
exclusieve kleding- en
horlogewinkels het toneel.
Voor literatuurliefhebbers
is een bezoek aan boekhandel Wega de moeite
waard. Toen de winkel nog
Fuchs & Reposo heette,
was de in Montagnola
wonende Nobelprijswinnaar voor de literatuur
Hermann Hesse tientallen
jaren lang een vaste klant.
wega-lugano.ch

17.00
uur
7
Cin cin!

8 Na het shoppen is de
borrel
welverdiend. Bijvoor9
beeld in de Pinard Wine Bar,
waar je heerlijke wijnen
kunt proeven, vergezeld van
lokale salami en kaas.
barpinard.ch

19.00
uur
8

Romantiek aan het meer
9 Aan de oever van het
Meer
van Lugano lokken
10
grotto’s met specialiteiten
uit Ticino en het uitzicht
op meer en bergen. Het
bezoek aan zo’n parel mag
je in ieder geval niet missen.
Grotto San Rocco aan de
overkant van het meer
heeft een vrij uitzicht op
de stad Lugano en pikt
gasten, die niet heen en
weer willen varen met een
lijnboot, met hun eigen
bootje in Lugano op.
ticino.ch/grotti

7

ZONDAG

Een uitstapje naar
Carona voelt als
een reis naar vervlogen
tijden.

10.00
uur
9

STEDEN

Kunstenaarsdorp
10 Na een uitgebreid ontbijt
in
het hotel neem je de
11
postbus naar Carona, een
dorp met 800 inwoners. Ooit
was de schilderachtige groep
oude huizen een geliefd
toevluchtsoord voor kunstenaars, beeldhouwers en
architecten. Ze hebben hun
sporen achtergelaten in
woonhuizen en kerken. Je
kunt ze het beste ontdekken
tijdens een wandeling door
de smalle steegjes van het
dorp. Als je van natuur houdt,
bezoek dan de botanische
tuin Parco San Grato en
geniet van de weelderige
flora en het uitzicht op het
Meer van Lugano.
carona-tourism.ch

13.00
uur
10
Lunchspot

11 Voordat je op de kronkelende
weg teruggaat naar
12
Lugano, lokt Ristorante La
Sosta je met een schaduwrijk
plekje onder de pergola en
heerlijke regionale en mediterrane gerechten.
villacarona.ch

HET JAAR DOOR
Lente – kleurrijke bloesems.
In dit seizoen staat het
Parco Ciani in Lugano heel
mooi in bloei.
Zomer – een duik nemen.
De lekkere temperatuur
van het Meer van Lugano
nodigt uit tot zwemmen.
Herfst – waar de kastanjes
groeien. In Malcantone door
de gouden kastanjebossen
wandelen.
Winter – Food & Wine
Tour. In het historische
centrum specialiteiten uit
Ticino proeven.

9
10
11

9

De hoogte in
D E S TA D U I T
De lokale berg van Lugano ligt op een steenworp afstand van de stad en biedt uitzicht op kleine
traditionele dorpjes.

Met het kabelspoor omhoog op de San Salvatore
en genieten van het 360-gradenpanorama. Daarna
ga je, met uitzicht op het meer, stapje voor stapje
naar beneden naar het mooie Carona, verder naar
Morcote en dan terug met de boot.

LUGANO
S A N S A L VA T O R E
5 km

LOCARNO
D E F I L M S TA D

5

1
5

STEDEN

4

3

C I T TÀ V E C C H I A

2

3

4

6
4

5

3
0

ML

100

o

~ 16.000

N

200 m

Wie dapper is, proeft cicittgeitenworst of mesoltit uit het
Lago Maggiore.

De Polenmuur op de piek
van de Sassariente werd door
gevangenen gebouwd.

9
x

Een
bruisende
gazzosa
De Piazza
Grande
’s ochtends
vroeg

à

Op naar
Locarno

Locarno biedt voor alle scènes het juiste decor: voor het zwemmen een uitgestrekt meer en koele rivieren, om de dagelijkse
sleur te vergeten wilde bergen met honderden afgelegen dalen, en
voor het genieten van cultuur een historische oude binnenstad met
een unieke Piazza Grande, waar de sterren zich verzamelen voor het
festival “Moon and Stars”. Wie deze scènes goed bekijkt en af en toe
een kijkje achter de schermen neemt, wordt beloond met boeiende
verhalen en vindt met een beetje geluk het enige gebouw van Leonardo da Vinci dat bewaard is gebleven.

n
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The Shape of Water
1 Met het Lago Maggiore,
de
rivieren Maggia, Verzasca,
2
Melezza en Isorno en de vele
watervallen is één ding wel
duidelijk: water speelt rond
Locarno de hoofdrol. Een
bijzonder mooi waterspektakel
is de Cascata di Foroglio in
Val Bavona – ideaal voor een
daguitstapje. Niet vergeten
hier een pauze in te lassen bij
Ristorante La Froda.
ticinotopten.ch
lafroda.ch

1
The
Da Vinci Code
2 De plannen voor de vestingwerken
van het Castello
3
Visconteo in Locarno zouden
zijn gemaakt door Leonardo da
Vinci. Het deel van het bolwerk
dat “Rivellino” heet is dus het
laatste bestaande gebouw van
de hand van de meester. Vandaag de dag is hier het Museo
Castello ondergebracht. Dicht
bij het castello ligt het onopvallende “Primavera”, de beste
pizzeria van de stad volgens
veel Locarnokenners.
pizzeriaprimavera.ch

2
Singin’
in the Rain
3 Als het regent, kun je in
het
natuurlijke zoutbad mooie
4
liedjes zingen, in het prachtige
Palacinema goede films kijken
of bij de Ghisla Art Collection
moderne kunst bewonderen.
termali-salini.ch
palacinemalocarno.ch
ghisla-art.ch

3 Grande Bouffe
La
4 Goede adressen voor
lekker
eten zijn de sfeervolle
5
Bottega del vino, het verzorgde Osteria del Centenario
en de ietwat gekke Trattoria
Cortile dei Beati.
bottegavino.ch
osteriacentenario.ch
hotelriposo.ch

4
Night
on Earth
5 Om goed uitgeslapen te
zijn
voor verdere avonturen,
6
kun je je in de “Villa Novecento” terugtrekken, een oud
palazzo dat slim is omgevormd
tot een modern pareltje. Wie
het hogerop zoekt, kan per kabelbaan naar “Villa Orselina”,
een verfijnd hotel met uitzicht
over de stad en het meer.
novecento.ch, villaorselina.ch
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BELLINZONA
D E K AS T E L E N S TA D

Marktvers
1 Verse formaggini uit de

dalen,
knapperige groenten
2
van de Magadinovlakte,
Alpenkaas en zachte salami
uit de bergen, bessen uit de
bossen en knapperig brood
uit Valle Maggia – de zaterdagmarkt is een vuurwerk van
smaken en biedt het hele
weekend geluk.
bellinzonese-altoticino.ch

1 de grotto
In

STEDEN

2 Grotto San Michele in

het
Castelgrande maakt
3
indruk met zorgvuldig bereide,
traditionele gerechten uit
Ticino. Seizoensafhankelijk in
de chique gewelfde kelder of
op het panoramische buitenterras. Buon appetito!

Met zijn beroemde vestingwerken Castelgrande, Castello di
Montebello, Castello di Sasso Corbaro en het indrukwekkende
Murata beschermde Bellinzona vanaf de 15e eeuw de toegang tot
de belangrijke Alpenpassen Gotthard, Lukmanier en San Bernardino. Hier ontmoeten alpiene cultuur en zuidelijke flair elkaar. En zo
geniet men nu nog van een ongecompliceerde keuken met eenvoudige ingrediënten, gekenmerkt door de kookkunst van beide zijden
van
1 de passen.

V

2
3

ristorantecastelgrande.ch

2
Verdedigingsforten
3 Niet ver van Bellinzona,
in4 Camorino, staan de Fortini
della fame, verdedigingsforten
uit de 19e eeuw. Door de bouw
in donkere tijden vonden
500 mensen werk en konden
ze hun hongerige gezinnen
te eten geven.
fortini-camorino.com

3
Brouwsel
4 Het mooie biercafé Il
Fermento
is een en al gezellig5
heid, een ontmoetingsplaats
voor vrienden van lekker bier
uit Ticino. Er wordt ambachtelijk bier uit de omgeving
geschonken.
ilfermento.ch

4
Geraffineerd
5 Wie van lekker eten houdt,
komt
in Bellinzona vroeg
6
of laat Luca Merlo tegen. Hij
kookt voor de gasten van
Locanda Marco en maakt
ze gelukkig met culinaire
hoogstandjes die even goed
smaken als ze mooi zijn.
Ideaal dat je ook kunt overnachten in het huis van de
topkok. Buona notte!
locandamarco.ch
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Salame dei Castelli
di Bellinzona
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Het bolwerk van Castelgrande
heette tijdens de bezetting door
het Eedgenootschap (1630)
Castello d’Uri.
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Rode wijn
van de
zeldzame
bondola

Castello di
Montebello

à

Op naar
Bellinzona
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CHUR

D E A L P E N S TA D
Zoet gebakken

O

Het is eenvoudig om jezelf te verliezen in Chur: in het uitzicht
op de machtige Calanda, in de prachtig geplaveide steegjes van
de mooie oude binnenstad of in de ongelofelijke smaken van het
culinair meest diverse kanton. De stad cultiveert een alpiene levensstijl, gevormd door de seizoenen en door de polsslag van eeuwenoude
doorgangsroutes over de passen van Graubünden en de indrukwekkende bergen. Wie het hoofd even wil leegmaken, neemt in het
centrum de kabelbaan en zweeft naar het lokale recreatiegebied op
de2 plaatselijke berg Brambrüesch.
3

1 Twee indrukwekkende
sfinxen
bewaken de ingang
2
van het Bündner Kunstmuseum en het heel gezellige museumcafé. Ze herdenken de
koopman Jacques Ambrosius
von Planta, die een fortuin
verdiende in de katoenhandel
met Egypte en het gebouw
als privéwoning bouwde. In
het eigentijdse, stijlvolle café
geniet je na van de werken
van Alberto Giacometti tot Not
Vital onder het genot van
goede koffie en lekkere taart.
museumscafe-chur.ch

1
Mooie
dingen vinden

4

2 Van het station naar
de
Kornplatz, via de Untere
3
en Obere Gasse naar de
Martinsplatz en terug door
de Reichsgasse.
2 gondel omhoog
Per
3 Met de gondel de stad uit
en
naar de plaatselijke berg,
4
de Brambrüesch om te skiën,
te zonnebaden of voor de
mooie tocht naar Feldis.
chur.graubuenden.ch

3
Goed
geroosterd

1

4 Carnivoren, opgelet. Bij
“Flavour’s”
vieren ze de kunst
5
van het vlees klaarmaken:
geroosterde mergpijp, de
beste dry aged beef of tartaar
van Black Angus.

2

flavoursrestaurant.ch

4
Geraffineerd
gemixt
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Een “Churer Beinwurst”
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Van 1930 tot 1957 mochten
vrouwen en mannen tijdens het
priesterseminarie in het buitenbad alleen apart zwemmen.
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Churer
Röteli

Haldenhüttli

à

Op naar
Chur

5 De voormalige koperslagerij6 “Werkstatt Chur” is een
cultuurbar waar nu prachtige
concerten, lezingen, proeverijen en grootse poetryslams
plaatsvinden. Daarbij horen
uitstekende cocktails en de
beste hapjes voor lichaam
en ziel.
werkstattchur.ch

5
Romantisch
slapen
6 Het Romantik Hotel Stern
combineert
stijlvolle traditie
7
en moderniteit. Hier eten en
slapen de gasten elegant in
het verleden.
stern-chur.ch
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Z AT E R DAG

St. Gallen verrast je met
historische gebouwen,
artistieke plekken en
hippe restaurants – en dat
alles op een heel kleine
oppervlakte.

10.00 uur
Ontbijtadres

1 “Franz” nodigt je uit in
het
weekend om in hun
2
woonkamer te brunchen: zelfgemaakte lekkernijen, eieren
van Demeterhof Wiesenweid
en brood van buurtbakker
Gnuss.

ST. GALLEN

kafifranz.ch

12.00
uur
1

D E T E X T I E L S TA D

Geschiedenisplaats
2 Het abdijdistrict St. Gallen
is3 wereldcultuurerfgoed en de
bibliotheek is een schatkamer
van het verleden. Voor of na
het bezoek moet je ook eens
door de oude binnenstad
wandelen, van de ene historische erker naar de andere.
stiftsbezirk.ch

15.00
uur
2
Museumplaats

p kant, toen hij de monnikennederzetting bouwde die later

De Ierse monnik Gallus had waarschijnlijk geen zwak voor

uitgroeide tot het abdijdistrict en een van de belangrijkste culturele
centra van Europa. Pas eeuwen later heeft St. Gallen de textielindustrie in beweging gebracht en haute couture gecreëerd, die nu nog
op de modeshows van New York, Parijs en Milaan wordt gedragen.
Hoewel de textielindustrie niet meer floreert, heeft de stad haar
creativiteit en goede smaak zeker niet verloren.

ML

o

~ 80.000

N

Natuurlijk een St. Galler
braadworst met brood en
zonder mosterd.

Michelle Obama draagt
regelmatig het St. Galler
label Akris.
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Bier van
Brauwerk

Uitzicht vanaf
Solitüde op het
Bodenmeer en
de Säntis

à

Op naar
St. Gallen

3 Drie musea, drie perspectieven:
in het Museum of
4
Emptiness is er een overvloed
aan leegte ter inspiratie.
Museum Lagerhaus is de plek
voor art brut. En in het Textielmuseum besef je pas echt
hoe belangrijk St. Gallen was
voor de textielontwikkeling.
museumoe.com
museumimlagerhaus.ch
textilmuseum.ch

19.00
uur
3
Cultuurplaats

4 Voordat de avond begint
in5 de Lokremise met kunstruimte, theater en bioscoop,
wordt in de “Wilde Möhre” in
Lattich je bord een speeltuin.
lokremise.ch, lattich.ch

23.00
uur
4
Slaapplaats

5 In de militaire kantine
wordt
er gegeten, gefeest
6
en geslapen – bij voorkeur in
de parkkamer en meerdere
nachten lang.
militaerkantine.ch

15

ZONDAG

St. Gallen heeft meer
traptreden dan inwoners en de rustdag is
perfect om ze allemaal
te verkennen.

1

7

3

8

10.00
uur
5

Koffie in de stadsoase
6 Tegenover het Mühleggdalstation
– jawel, St. Gallen
7
heeft een kabeltreintje – biedt
het “drahtseilbähnli” een
laatste verfrissing voordat je
trappen gaat lopen.

3

drahtseilbaehnli.com

4

11.00
uur
6

5

STEDEN

Genieten in de natuuroase
7 Op de Untere Mühlentreppe
loop je door de
8
Mülenenkloof omhoog naar
Drei Weihern. In “Milchhüsli”
wachten een Gasparini-ijsje,
een uitzicht over de hele
stad tot aan het Bodenmeer,
een natuurzwembad en een
restaurant op je.
milch-huesli.ch
restaurant-dreilinden.ch

15.00
uur
7

Zicht op de architectuuroase
8 Via de Gesstreppe en het
Dreilindengässlein
daal je weer
9
af naar de oude binnenstad en
neem je een kijkje in het mooie
stadspark en het tijdelijke
theater bij de Tonhalle.
theatersg.ch

HET JAAR DOOR
Lente – Wortlaut. Het
literatuurfestival waar
woorden verhalen worden
en luisteren een plezier
wordt.
Zomer – cultuurfestival.
Waar muzieknoten door
de binnenplaats van het
Historisch en Etnologisch
Museum zweven.
Herfst – Pätch. De kleine
versie van de beurs Olma
met exposanten, restaurants
en kermis.
Winter – sterrenstad.
Dankzij 700 sterren baden
de kerstmarkt, de pleinen
en de steegjes in een
magisch licht.

6

2

2
3
4

17

Tijd om te blijven
D E S TA D U I T
De Hundwiler Höhe is een microkosmos met
uitzicht en een eerlijke keuken en is perfect voor een
korte wandeling.

Vanuit St. Gallen brengt de bus je in 20 minuten
naar Hundwil en van daaruit kun je in twee uur naar
de Hundwiler Höhe wandelen. Als het ineens avond
wordt – wat snel kan gebeuren – is er in het bergrestaurant ook een warm bed.

ST. GALLEN
HUNDWILER
HÖHE
17 km

ROSENBERG
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Z AT E R DAG

Iedereen kent de
Marktgasse in de oude
binnenstad, maar
de echte schatten liggen verborgen in de
evenwijdige straat en
de straten achter het
station.

9.00 uur

Schatten in de steegjes
1 Eet in “Bonne Maman”
cupcakes
voordat je naar
2
de Steinberggasse gaat om
in de boetiekjes verborgen
schatten te zoeken. Vergeet
op warme dagen je zwembroek niet en koel je in een
van de fonteinen af!

WINTERTHUR

bonnemaman.ch

D E I N D U S T R I E S TA D

13.00
uur
1
Speelplezier

2 Achter het station
ontstaat
op het voormalige
3
industrieterrein van Sulzer
een enorme speeltuin voor
creatieve mensen van allerlei
pluimage. In het Skills Park
grijp je golfclubs en golfballen
en speel je urban golf.
urbangolf-winterthur.ch

16.00
uur
2

Nostalgisch smullen

Winterthur is een grote stad, en toch kennen ze elkaar hier;
de stad is levendig en tegelijkertijd ook een beetje dromerig.
Een combinatie tussen machtige industriehallen met charmante
arbeidershuisjes, pompeuze villa’s en eeuwenoude huizen in de
binnenstad. De lokale bevolking zou zeggen: Winterthur is gewoonweg perfect. Ze zijn trots op hun arbeiders- en cultuurstad. Want
toen de industrie bloeide, werden ook kunstliefhebbers zoals Oskar
Reinhart beroemd in de stad. Nu zijn zowel kunst als industrie
kenmerkend voor Winterthur.
7

ML

o

~ 116.000

N

De broodjes van Hasans Sandwich in de Technikumstrasse
hebben bijna een cultstatus.

Het stadion van FC Winterthur
heeft ook een kindertribune,
de Sirupkurve.

s

x

Huisdrank
Serpentin in
“Das Schmale
Handtuch”

Uitzicht
over de stad
op Bäumli

à

Op naar
Winterthur

3 In de voormalige portiersloge,
in de waarschijnlijk
4
kleinste bar van de stad,
wordt op de avond geproost
voordat je naar de drie
afgedankte wagens van de
Uetlibergbahn loopt en van
een verrassend menu geniet.

portier.lagerplatz.ch
leswagons.ch

20.15
uur
3
Filmgenot

4 In Kino Cameo komt alles
op
het scherm wat nergens
5
anders te zien is.
kinocameo.ch

23.00
uur
4
Slaap lekker!

5 Het Depot 195 is een
hostel,
maar het ontbreekt
6
er aan niets. Zo rustig en
ongedwongen als de stad
en haar inwoners zelf – en
nergens anders in Winterthur
slaap je beter.
depot195.ch
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7

ZONDAG

Zondag is een rustdag
in de oude binnenstad
van Winterthur. Perfect
dus om een museumtocht te doen.

8
9

9.30
uur
5

Artistiek ochtenduur
6 De dag begint met een
wandeling
van de idyllisch
7
gelegen Walcheweiher naar
de kunstcollectie van Oskar
Reinhart, “Am Römerholz”.
Voordat je de kunstcollectie
onder de loep neemt, kun je
genieten van een uitgebreid
ontbijt in het café.
roemerholz.ch

13.00
uur
6

STEDEN

Culinair geluk

7 Het is niet ver van de
Römerholz
naar Bäumli. Er is
8
geen betere plek om over de
wijnstokken naar de stad en
de omliggende groene heuvels
te kijken. Als klap op de vuurpijl
is er een ijsje in restaurant
Goldenberg.

2
3

restaurantgoldenberg.ch

4

15.00
uur
7

Momentopname
8 Beneden in de stad is het
daarna
de moeite om het foto9
museum of het kunstmuseum
van Winterthur te bezoeken.

fotomuseum.ch, kmw.ch

HET JAAR DOOR
Lente – zaailingenmarkt.
In het kasteel Hegi verkoopt
Pro Specie Rara zaailingen
voor je tuin.
Zomer – Musikfestwochen.
Twee weken lang gratis
concerten in de Steinberggasse en vele eetkraampjes.
Herfst – Jungkunst.
Het lange weekend met
veel kunst en muziek in
Halle 52.
Winter – Wintialp. In het
stadspark worden in een
houten chalet fonduecreaties geserveerd.

1
2
3
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Een kasteel in het groen
D E S TA D U I T
In slot Kyburg dompel je je onder in de
geschiedenis en waan je je ver weg van
de stad.

Je komt gemakkelijk bij het kasteel door per trein
naar Effretikon te gaan en vandaar per bus naar
Kyburg, bushalte Dorf. Wie van het bos houdt en niet
bang is voor de klim, kan over de Eschenberg naar
beneden wandelen naar de houten brug over de Töss
en dan de steile trap op, met zijn bijna 500 treden.

WINTERTHUR
KYBURG
9 km
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VRIJDAG

Kreis 3 en 4 zijn
waarschijnlijk de levendigste en meest creatieve
buurten van Zürich.
Nergens anders staan
bars en restaurants zo
dicht bij elkaar.

17.00 uur

Genot met italianità
1 Je bent midden in de stadsdrukte,
en toch heb je het gevoel
2
dat je ergens in Italië bent: bij
“Campo” begint het weekend
met een selectie handgemaakte
antipasti en een goede fles
wijn. Natuurlijk ga je op de sofa
onder de rubberboom zitten,
of bij goed weer buiten op de
Helvetiaplatz.

ZÜRICH
D E F O O D S TA D

barcampo.com

19.00
uur
1

Culinaire vreugdedans
2 In “Franz” komt wat regionaal
en seizoensgebonden
3
is op tafel. De basis is een vierof vijfgangenmenu waaruit je
je eigen maaltijd samenstelt.
wirtschaftimfranz.ch

22.00
uur
2
Drinkbar

Zürich heeft van alles een overvloedig aanbod, zodat één

o weekend eigenlijk niet genoeg is om je echt onder te dompelen

in de stad. Naast de 50 musea en meer dan 100 kunstgalerijen is er
een meer met veel zwemplekken, een veelzijdig cultureel aanbod
voor nieuwsgierige stadsverkenners en zo’n 2000 restaurants die de
ene na de andere smaakexplosie veroorzaken in je mond. De wijken
van Zürich zijn soms hip, soms multicultureel, soms industrieel,
soms historisch, en ze zijn allemaal interessant om te ontdekken.

ML

o

~ 434.000

N

Het “Essento” zorgt met zijn
insectensnacks voor een
revolutie in de foodscene.
Er is nauwelijks een andere
stad ter wereld waar er meer
Nobelprijswinnaars werkten.
Albert Einstein is er ook een van.

9

x

Turicum Gin

Uitzicht op
het meer
vanaf de
Uetliberg

à

Op naar
Zürich

3 Verveeld? Dat is een
onbekend
woord in Kreis 4. De
4
nacht heeft hier geen einde.
In de steegjes rijgen bars zich
als parels aan een ketting.
Daarom spring je het nachtleven
in en ga je van de ene bar naar
de andere. Vanaf restaurant
Franz is het maar een steenworp
naar bar 169 West, waar je
stijlvol kunt proosten met wijn.
In de Italiaanse Bar Sacchi is
een glas negroni een must. En
“Vagabundo” biedt een reusachtig assortiment drankjes. In de
warme maanden zoek je hier
een plekje buiten.
169west.ch, sacchi.bar
vagabundo.ch

2.00
uur
3
Slapen in stijl

4 Van welke bar dan ook, het
Design
& Lifestyle Hotel Greulich
5
is niet ver en je bent er zo. De
volgende ochtend geniet je van
de berken die zachtjes in de
wind wiegen.
greulich.ch
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STEDEN
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Z AT E R DAG

Op weg van Kreis 4
naar de oude binnenstad
ontmoet je creatieve geesten en hun designideeën,
idyllische natuuroases en
culinaire hoogstandjes.

9.00
uur
4
Ontbijt

5 Zonder een goed ontbijt
werkt
niets: op enkele mi6
nuten van het hotel bevindt
zich het Grand Café Lochergut, waar het ontbijt al
gevierd wordt alsof het de
laatste maaltijd is.
lochergut.net

oude binnenstad. Op de
Rindermarkt en de Neumarkt
zijn er trouvailles te ontdekken. Maar vergeet niet
een kijkje te nemen in de
zijstraatjes!

15.30
uur
9
Kunststukken

10 Het Kunsthaus Zürich
wordt
momenteel uitgebreid
11
met een rechthoekig, in het
licht badend gebouw van
architect David Chipperfield.
Tot de opening in 2021 zijn
de meesterwerken van
Alberto Giacometti, Edvard
Munch, Picasso, Monet en
Chagall en hedendaagse
Zwitserse kunstenaars als
Pipilotti Rist en Fischli/Weiss
evengoed te bewonderen.
kunsthaus.ch

10.00
uur
5
Designstukken

6 Vanaf Lochergut begint
de
wandeling van het ene
7
boetiekje naar het andere in
de Badenerstrasse en de
Ankerstrasse. Of het nu gaat
om kleding, accessoires of
meubilair, de boodschappentas is altijd te klein.
Alle shops zijn hier te vinden:
tribeka.ch

11.30
uur
6
Plantenrijk

7 Wanneer je het casino
ziet,
steek je op de brug de
8
Sihl en de Limmat over en
na een scherpe bocht naar
rechts ben je bij de Oude
Botanische Tuin. Of het nu
gaat om de middeleeuwse
kruidentuin of het 19e-eeuwse palmenhuis – de plek is
gewoonweg magisch.

12.30
uur
7
Groenteschotel

8 In de “Neue Taverne”
speelt
groente op de borden
9
de hoofdrol. Maar het gaat
niet zozeer om de ideologie
als om de smaak. Daarom
worden wortels of bloemkool
soms ook gegarneerd met
vissaus.
neuetaverne.ch

14.00
uur
8

Juweeltjes in de steeg
9 ’s Middags staat shoppingtour
nummer 2 op de
10
agenda. Maar deze keer niet
in de drukke hoofd- en
zijstraten, maar in de kleine
steegjes van de autovrije

Midden in de oude binnenstad
van Zürich werd dada, een beweging tussen kunst en onzin,
opgericht. Cabaret Voltaire,
de wieg van het dadaïsme, is
tentoonstellingsruimte, winkel
en café-bar in één.

18.30
uur
10

Aan de keukentafel
11 Voor het avondeten gaat
de
route richting Löwen12
bräu-Areal. Hier in de “Mémoire” zit je in de keuken, waar
pannen kletteren, geuren
ontstaan en borden liefdevol
worden versierd. Het seizoensgebonden en regionale
vijf- of zesgangenmenu wordt
vergezeld van wijn of nietalcoholische dranken. Maar
opgelet: tijdens het zomerseizoen is de “Mémoire”
gesloten.
restaurantmemoire.ch

22.00
uur
11

Drinks tussen beton
12 Café & Bar Nude in de
wijk
Letten is samen met het
13
Tanzhaus Zürich opgericht.
In de moderne en lichte
betonarchitectuur vind je
kleine hapjes en een geweldige selectie cocktails en
sterke drank.
nude-zurich.com

25

ZONDAG

Tram nr. 4 rijdt van
Altstetten naar
Tiefenbrunnen en langs
design- en cultuurhuizen.

13
14
15

10.00
uur
12

Designgeschiedenis
13 Eerste halte: het Museum
für
Gestaltung Zürich (design14
museum) met zijn twee sites.
Op de site Toni-Areal worden
bruggen gebouwd tussen
onderwijs en onderzoek, en op
de site Ausstellungsstrasse
kun je bv. comfortabel zitten op
eigentijdse Zwitserse meubels.
museum-gestaltung.ch

13.00
uur
13

STEDEN

Cultuurgeschiedenis
14 Het Landesmuseum toont
de
grootste cultuurhistorische
15
collectie van Zwitserland
en behandelt in zijn speciale
tentoonstellingen maatschappelijk relevante onderwerpen.
En het nieuwe gebouw is
niet alleen voor architectuurliefhebbers interessant.
landesmuseum.ch

12

16.00
uur
14

13

Architectuurgeschiedenis
15 Het Pavillon Le Corbusier
is
een architectonisch icoon
16
en wordt door het Museum
für Gestaltung beheerd. Het
laatste gebouw van deze grote
architect van de 20e eeuw is in
de zomermaanden ook van
binnen te bezichtigen.
pavillon-le-corbusier.ch

HET JAAR DOOR
Lente – Sechseläuten. Het
traditionele voorjaarsfeest
met kleurrijke optocht en
“Böögg”.
Zomer – Zürcher Theater
Spektakel. Het theaterfestival voor iedereen aan het
Meer van Zürich.
Herfst – Food Zurich. Elf
dagen gewijd aan culinaire
hoogstandjes met streetfood en workshops.
Winter – kerstmarkten.
In Zürich is er een schat aan
kerstmarkten, elk met zijn
eigen charme.

14

27

D E S TA D U I T
Aan het andere einde van het Meer van Zürich ligt
Rapperswil met zijn kasteel, boetiekjes, restaurants
en een idyllische oude binnenstad.

Op het water

Per fiets

De reis per schip naar
Rapperswil duurt twee
uur – maar het gaat in een
flits voorbij.

Huur een fiets en rijd
door de wijngaarden
van de “goudkust” naar
Rapperswil.

ZÜRICH
RAPPERSWIL
30 km

TIPS

SCHAFFHAUSEN

In de Rijn duiken

D E R I J N S TA D

1 De bedrijvige kunstenaar

Beat
Toniolo heeft de stad
2
de Rhyality Immersive Art Hall
gegeven, een 400 vierkante
meter grote achthoekige
ruimte waarin 28 beamers
beelden op de muren projecteren en 90 luidsprekers er
een tapijt van geluid onder
leggen. Dankzij deze opstelling duik je net als Rhenus
Pater, de riviergod van de
Rijn, de Rijnwaterval in.
rhyality.ch

STEDEN

1
Rijnschip
2 Sinds 1870 trotseert het
Rhybadi
met zijn scheepsvorm
3
de overstromingen en nodigt
uit tot zwemmen. Om op te
warmen ga je ’s zomers op de
door de zon verwarmde
planken liggen en ’s winters
ga je de joerten in, waar vanaf
november een sauna, rustruimtes en een bistro op je
wachten.

L het leven aan de noordoever van de beroemde rivier. Heb je altijd
Zo rustig als de Rijn door de Munot-stad stroomt, zo onthaast is

haast? Dat kan beter in de grote stad verder in het zuiden. Aan de
overkant van de Rijn gunt men zich de luxe van tijd en cultiveert men
gezelligheid met alle zintuigen. Want met het ruisen van de rivier in
je oren, de geur van de schapen in je neus en het uitzicht op de Munot
smaakt de lokale blauburgunder beter dan veel andere wijnen. Zo
ben je al snel niet meer onrustig en kun je het verrassende culturele
aanbod
en de kleine winkeltjes van de oude binnenstad ontdekken.
1
2
3

rhybadi.ch

2 Rijn horen
De
3 Kammgarn, niet ver van
de
Rijn, is een belangrijke
4
culturele instelling met theater,
feesten, concerten en tentoonstellingen. En met een café dat
voor elk wat wils biedt.
kammgarn.ch

1

3
Eten
aan de Rijn

2

4 Ooit diende het Güterhof-gebouw
aan de Rijn als
5
opslagplaats voor zout. Nu is
het een chic restaurant met
een uitgebreid menu, van
Zwitserse keuken tot sushi’s –
en met bar en lounge. Als je
bij zo’n uitgebreid menu niet
kunt kiezen, trakteer jezelf
dan op een leuke avond in
de “Chuchi”.

gueterhof.ch, dchuchi.ch

4
Slapen
aan de Rijn
5 Hotel 2B ligt vlak aan de
Münsterplatz
en is een beetje
6
vreemd en anders, maar zeer
charmant en populair. Bij
drukkende zomerhitte is de MS
“Konstanz” ook een goede tip.
In de suite heb je het scheepshotel helemaal voor jezelf
tijdens een overnachting voor
twee personen op de Rijn.
hotel-2b.ch, urh.ch
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Schaffhauser Züngli

~ 37.000

N

De allereerste Zwitsers
woonden 15.000 jaar geleden
in het Kesslerloch.

s

x

Blauburgunder
AOC

Säckelamtshüsli

à

Op naar
Schaffhausen

TIPS

BADEN

Bagno Popolare

D E K U U RS TA D

? Limmat al. Hier vestigden ze de nederzetting Aquae Helveticae:

De Romeinen waardeerden de warme bronnen bij de bocht in de

de bronnen van Helvetia, die nog steeds mensen van heinde en verre
naar het Bäderquartier aantrekken. Want vooral in onze snelle tijden
wordt wellness gewaardeerd. Baden is een oase van rust in de dichtbevolkte Zwitserse Hoogvlakte. De stad is erin geslaagd om voor de
bewoners van deze goed ontsloten plaats ruimte te creëren voor
lichaam en geest. In 2020 kreeg Baden hiervoor de Wakkerprijs.

1 Baden koestert een lange
traditie
van kuurbaden. De
2
“Badenfahrt” of reis naar het
kuuroord is een volksfeest
dat nog steeds elke tien jaar
uitbundig gevierd wordt: de
volgende keer in 2023. Tot
dan overbrugt de vereniging
Bagni Popolari de wachttijd.
Het “collectief van kunstmedewerkers en culturele
ambachtsvrouwen” zet zich
in voor de kuurcultuur en
realiseert regelmatig badinstallaties die ten minste deels
bruikbaar zijn. Het doel is
om een permanent bad met
warm thermaal water op de
Limmatpromenade te hebben.
bagnopopolare.ch

1
Romeins
bad

1

2 Hotel Blume heeft een
eigen
bron met warm water
3
van 47 graden, dat bekendstaat als het mineraalrijkste
thermale water van Zwitserland. Na een uitgebreid bad
raden wij een bezoek aan
het restaurant aan, dat zich in
het goed bewaard gebleven
atrium bevindt.

2

blume-baden.ch

2
Thermalbank
Limmat
3 Jong en oud ontmoeten
elkaar
op de openbaar
4
toegankelijke Thermalbank
bij de Limmat om na een
lange wandeling hun voeten
in het warme bronwater
onder te dompelen.
dein.baden.ch

3
Dory
& Du
4 Het nieuwe restaurant
in5 het Bäderquartier doet je
alle andere visrestaurants
in de wereld vergeten. Onder
de specialiteiten is er ook een
tartaar van de naamgever van
het restaurant, de zonnevis
(Eng. John Dory).

doryunddu.ch

ML
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Spanischbrödli –
bladerdeeggebak

~ 19.000

N

De stadstoren diende tot 1985
als districtsgevangenis.

t

x

Bier van
Müller Bräu

Ruïne Stein

à

Op naar
Baden

4
Hotel
Limmathof
5 Eén hotel, twee gebouwen,
gescheiden door
6
de rivier: aan de ene kant
in Baden het historische
“Limmathof” met een chique
spa en aan de andere kant,
in Ennetbaden, het nieuwe
“Limmathof” in boetiekstijl
met privé-spasuites.
limmathof.ch
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VRIJDAG

Doe het wat rustiger
aan, het is weekend
en je bent in het
gezellige Basel.

15.00 uur

Liefdesgeschiedenis in
een café
1 Café Zum Kuss in het
De-Wette-park
vlak bij het
2
station is een plek waar je bij
een goed glas wijn meteen
verliefd wordt op de stad.
zumkuss.ch

BASEL

16.00
uur
1

Chic overnachten
2 Het jonge hotel Nomad
bij
het kunstmuseum heeft
3
een nieuwe standaard voor
stijl en innovatie gezet. Hotel
Krafft is minstens zo elegant,
maar heeft een langere geschiedenis. Als je wilt slapen
te midden van kunstwerken,
boek dan een kunstenaarskamer in “Der Teufelhof”.

D E K U N S T S TA D

nomad.ch, krafftbasel.ch
teufelhof.com

19.00
uur
2

Smullen en borrelen

Op het drielandenpunt, waar Franse lichtheid, Duitse ernst en

q Zwitserse degelijkheid elkaar ontmoeten, bevruchten culturen

elkaar al eeuwenlang op een creatieve wijze. Zo ontstond er een
avontuurlijke nieuwsgierigheid, die voor inwoners van Basel een
soort tweede natuur is geworden. Vandaag de dag blijkt dit uit de
ontwerpen van architecten in Basel, de uitvindingen van de lokale
farmaceutische industrie en uit het feit dat Basel wereldwijd bekend
staat om moderne en hedendaagse kunst.

ML
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~ 179.000

N

“Markthalle” en “Klara” brengen
streetfood uit de hele wereld
naar Basel.
Sinds 1989 “werkt” de
13,5 meter hoge “Hammering
Man” van Jonathan Borofsky
op de Aeschenplatz.

t

x

Ueli Bier en
Unser Bier

Munster
van Basel

à

Op naar
Basel

3 In restaurant LA worden
de
gerechten zo smaakvol
4
en artistiek gepresenteerd
dat je zintuigen een vreugdedans doen. In het naburige
“Barfly” zijn ginliefhebbers
in de zevende hemel, want
ze kunnen kiezen uit
341 verschillende gins uit
35 landen. Gin gin!
restaurant-la.com, bar-fly.ch

23.00
uur
3
Museumbezoek

4 Geanimeerd door de gin
eindig
je de avond met frisse
5
lucht en kunst. Sinds 1995
is het Hoosesaggmuseum
24 uur per dag, zeven dagen
per week geopend. Het is
ook het kleinste museum van
de stad. Het minimuseum
bevindt zich in het raam van
een voordeur en wordt door
het echtpaar Vergeats van
wisselende tentoonstellingen
voorzien. Daarbij ensceneren
ze op kundige wijze de
kleinste objecten uit hun en
andermans collecties.
hoosesaggmuseum.ch
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STEDEN

Z AT E R DAG

Het centrum van de stad
is rijk aan kunst,
vrolijkheid en aanbiedingen voor alle gemoedstoestanden. Het
kan gemakkelijk te voet
of op de fiets worden
verkend.

9.00
uur
4

Een wereld van koffie
5 Klein, gezellig en persoonlijk
– in “Del Mundo”
6
ontmoeten de wereld en de
bewoners van Gundeldingen,
de wijk achter het station,
elkaar.
delmundo.ch

10.00
uur
5

Kunst ontdekken
6 “Schauen” en “lagern”,
kijken
en bewaren, zijn de
7
sleutelwoorden van dit
museum. En zo heet het: het
Schaulager. Na een tentoonstelling komen de schilderijen
hier niet in dozen in een
kunstdepot terecht, maar zijn
ze voor onderzoek toegankelijk. Naast de hedendaagse
kunst is het gebouw, dat is
ontworpen door de Baselse
architecten Herzog & de
Meuron, ook inspirerend. Het
museum is op afspraak te
bezoeken.
schaulager.org

12.00
uur
6
Lunch in de silo

7 In restaurant Silo worden
heerlijke
soulfood bowls
8
geserveerd op retromeubilair
tussen talloze planten. Als
je wilt, kun je hier de hele dag
door ontbijt bestellen. Ernaast,
in Café Ost Bar, kun je lekkere
bagels krijgen. Hier heerst
een pionierssfeer: ze proberen in Erlenmatte Ost namelijk
het leven van de toekomst uit.
silobasel.com, cafeostbar.ch

13.00
uur
7
Gekke kunst

8 Jean Tinguely gaf de

wereld
vrolijke cadeaus:
9
speelse machines en bewegende installaties. Basel
bedankte hem met een
museum. In het aangrenzende
Solitude Park kun je hierna

stoppen voor een drankje bij
buvette Schöpfli.
tinguely.ch
schoepfli.business.site

15.00
uur
8
In de koele Rijn

9 Nu volgt de verfrissing: trek
je
zwembroek aan en spring net
10
onder Museum Tinguely in de
Rijn. Dan jezelf stroomafwaarts
laten drijven, links naar het
munster kijken, de Rijnpromenade rechts en uiteindelijk kom je
onder de Johanniterbrücke in
Kleinbasel uit. Oetlinger Buvette
serveert voor al wie aankomt
van maart tot oktober warme
thee en koele dranken.
oetlinger-buvette.ch

16.00
uur
9

Winkelen in oude steegjes
10 In de geplaveide steegjes
van
de oude binnenstad rond de
11
Spalenberg en de ontspannen
Andreasplatz, of in Kleinbasel,
bijvoorbeeld in de buurt van de
Erasmusplatz, vind je tal van
mooie winkels om ontdekkingen
te doen. Tussendoor kun je de
Rijn in stijl oversteken op een
van de vier veerboten “Wild
Maa”, “Leu”, “Vogel Gryff” of
“Ueli”, die tegen een kleine
vergoeding de mooiste verbindingen tussen Kleinbasel en
Grossbasel in stand houden.

20.00
uur
10

Eten met charme
11 Goed eten wordt nog beter
als
het in een leuke sfeer wordt
12
geserveerd. Bijvoorbeeld in de
“Wilde Maa” in Kleinbasel, een
traditioneel restaurant dat met
gevoel voor design en elegantie
nieuw leven is ingeblazen.
De coole industriële charme in
“Werk 8” van de voormalige
Sulzer-Burckhardt-machinefabriek achter het station is
nieuwer.
werkacht.ch, zumwildemaa.ch

22.00
uur
11

Nachtelijk avontuur
12 Voor een slaapmutsje ter
afsluiting
gaan vrije geesten naar
13
“Holzpark Klybeck”, muziekliefhebbers naar “Schall und Rauch”
en mensen met stijl naar
“Consum”.
holzpark-klybeck.ch
schallundrauchbar.ch
consumbasel.ch
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ZONDAG

Het groen in het
stadskanton biedt
ontspanning voor
lichaam en geest.

13
14
15

10.00
uur
12

Brunchen in de natuur
13 In Bistro Reithalle in het
verzorgde
en rustige Wen14
kenpark in Riehen kun je op
zondag genieten van een
heerlijke, onbeperkte brunch.
reithallewenkenpark.ch

12.00
uur
13

STEDEN

Artistiek wandelen
14 Naast het uitstekende
Kunstmuseum
Basel is Fon15
dation Beyeler een must voor
kunstliefhebbers. Dit heeft
ook met de idyllische omgeving te maken, waarin bezoekers hun gedachten de vrije
loop kunnen laten. Op de
5 kilometer lange kunstroute
“24 Stops” tussen het Vitra
Design Museum en Fondation
Beyeler is dat bijzonder mooi.
kunstmuseumbasel.ch
24stops.info
fondationbeyeler.ch

15.00
uur
14

Ter afscheid niets doen
15 Vlij je vóór de terugreis
neer
in het Birsköpfli-park en
16
geniet bij “Veranda Pellicanò”
van een afscheidsdrankje.
veranda-pellicano.ch

HET JAAR DOOR
Lente – bloesemtijd.
Bezoek als alles in bloei
staat het Park im Grünen
en de Merian Gärten.
Zomer – Imfluss Festival.
Op de Rijnoever naar
livemuziek luisteren op
een vlot op de Rijn.
Herfst – Fauteuil.
Bezoek het cabaretpodium,
waar regelmatig grote
namen optreden.
Winter – carnaval.
Beleef de “drie mooiste
dagen” en geniet van de
“Schnitzelbängg”.

13
14
15
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De reis is het doel
D E S TA D U I T
Vanuit de stad naar het wijngebied Klus in
Baselland wandelen, genieten van het lekkere eten
en onderweg een lied zingen, fluiten of neuriën.

Vanaf bushalte Dorenbach via Bruderholz richting
Ettingen door het wijngebied Klus en verder naar
Aesch wandelen. In restaurant Predigerhof pauzeren
en je laten verwennen met de regionale seizoenskeuken.

BASEL
K LU S
16 km

TIPS

SOLOTHURN
D E B A R O KS TA D

Elf keer Solothurn beleven
1 In Solothurn draait alles

om
het getal elf. Daarom moet
2
je de drie maal elf trappen
van de kathedraal beklimmen,
de klok van Solothurn met zijn
elf uren zien, en uit een van
de elf stadsfonteinen drinken
of genieten van een lokaal
“Öufi”-biertje. Proost!
oeufi-bier.ch

STEDEN

1 “Hafebar”
De

u

Een stad vol karakter, rijk aan geschiedenis en met een indrukwekkende barokke architectuur. De voormalige “ambassadeursstad”, die ooit het centrum van de Europese democratie was,
is verre van een slaperig openluchtmuseum. Solothurn is speels;
plezier en bezadigdheid worden er in hoofdletters geschreven en het
leven wordt er met een knipoog genomen. Hier worden zowel de
cultureel stimulerende Solothurner literatuurdagen als de gezellige
Solothurner bierdagen gehouden.

2 Solothurn straalt meer
mediterrane
levensstijl uit dan
3
menige stad aan zee. De makers van de “Hafebar” vonden
dat ook – en creëerden een
stuk Middellandse Zee: hier
kun je een milde avond onder
de platanen doorbrengen en
genieten van een “Öufi”-biertje
en een “plättli” met lokale
kaas en worst.

1
2

hafebar.ch

2
Fris
theater
3 Theater is hier traditie en is
populair
in heel Solothurn met
4
frisse, eigentijdse producties
die je laten lachen en aan het
denken zetten.

4

tobs.ch

5

3
Graag
dansen

6

4 In het voormalige slachthuis
wordt er gegeten, gepraat,
5
gelachen, gedronken en
gedanst. Restaurant, bar en
lounge “Solheure” is kleurrijk
en vrolijk, net als het publiek.
Hier begint ook de “rue de
Blamage”, de vrolijke Aarepromenade, waar je ’s avonds
kunt genieten van een koel
drankje.
solheure.ch

4
Hotel
met charme
5 Charmant, idyllisch, historisch,
gezellig en een beetje
6
anders: hotel Baseltor wordt
als coöperatie gerund, biedt
chique hotelkamers en een
mediterrane slowfoodkeuken.
Of je kunt een bami goreng
halen bij de takeaway van het
hotel en ermee aan de Aare
gaan zitten.
baseltor.ch

ML

o

Solothurner Torte

~ 17.000

N

In hotel La Couronne hangt
nog altijd de onbetaalde
rekening van Napoleon, met
datum 23 november 1797.

s

x

Absinth

Weissenstein

à

Op naar
Solothurn

TIPS

OLTEN

D E L I T E R AT U U RS TA D
Cultuurverhalen

Olten staat bekend als de “stad van de spoorwegmedewerkers”.
Zelfs wie Olten niet kent, is misschien al eens in het stationsrestaurant geweest. De Zwitserse Alpenclub werd hier ooit opgericht
en de literatuurvereniging Gruppe Olten is hier begonnen. Het stadje
is nauw verbonden met de literatuur. De schrijvers Franz Hohler,
Alex Capus en Rudolf Peyer groeiden op in Olten. Ook Pedro Lenz
woont hier. Alles komt samen in Olten: treinen uit het noorden en
het zuiden, arbeiders en schrijvers, en studenten uit heel NoordwestZwitserland die hier studeren.

s

1 Zolang de zon het toelaat,
is2 een uitstapje naar de
Aarebistro bij elk bezoek aan
Olten een must. Daar lees
je bij een koffie of biertje in
“Kolt”, het cultuurmagazine
van Olten, over de coole
kanten van de stad.
aarebistro.ch, kolt.ch

1
Schrijverspad
2 Tijdens de audiotour door
de
stad vertellen de schrijvers
3
uit Olten Alex Capus, Franz
Hohler en Pedro Lenz samen
met vrienden verhalen over
de stad. Quai Cornichon
verrast je met 30 cabaretparels en een interactieve
puzzelcabine.
olst.ch

2
Culinaire
gedichten
3 Literaire figuren waarde-

ren
kennelijk goed eten –
4
er zijn veel goede restaurants
in Olten. De Belgisch aandoende bistro “Salmen” heeft
heerlijke frietjes, het grappige
“Stadtbad” biedt het beste
uitzicht op de Aare en in de
“Rathskeller” wordt de traditionele keuken dapper
verdedigd. Kom langs en kijk
je ogen uit.
restaurant-stadtbad.ch,
salmen-olten.ch, rathskeller.ch

3
Middernachtsfilm

ML

o

~ 19.000

N

Eet in alle vroegte een
versgebakken broodje bij
Pino-Beck.

Het “Bahnhofbuffet-Oltendialect" is het neutrale dialect van
Zwitserland.

8

x

Zich bij “Eguete” door het
assortiment
drinken

SäliSchlössli

à

Op naar
Olten

4 In de voormalige ontmoetingsplaats
van Galicische
5
arbeiders brengt de schrijver
Alex Capus nu mensen
samen – met zelfgebrouwen
bier en mooie concerten. In
bioscoop Lichtspiele, waar je
goede films kijkt op oude
banken, is het rustiger. Laat in
de avond biedt de “Coq d’Or”
naar eigen zeggen cultuur en
katers aan. En het klopt.
galiciabar.ch, lichtspiele-olten
ch, coq-d-or.ch

4
Bedverhalen
5 In de hartverwarmende
B&B
Olten of hoog op de
6
Engelberg vliegen ’s nachts
de mooiste verhalen naar
je toe.

bnb-olten.ch, gasthof-eberg.ch
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WESEMLIN

DREILINDEN
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Z AT E R DAG

Wie de souvenirwinkels
in Luzern wilt vermijden,
die struint door het trendy
Bruchquartier en de levendige Neustadt. Pas voor
het diner gaan we terug
naar de historische oude
binnenstad.

13.00 uur

In het Bruchquartier shoppen
1 Een aanrader bij je aankomst
in de Neustadt van
2
Luzern is een Zweedse “fika”
(koffiepauze) in Café Nord.
Verken daarna het Bruchquartier, waar shoppers in The
Stories modieuze kledij van
kleine labels op de kop tikken,
en eindig de middag met een
aperitiefje in “Vin & Vinyl”.

LUZERN

D E A N S I C H T K A A RT E N S TA D

cafenord.ch, thestories.ch
setpember.ch

18.00
uur
1
Vers genot

2 In de Jazzkantine, ooit het

restaurant
van de jazzschool,
3
worden nu met veel plezier
marktverse gerechten met
regionale ingrediënten geserveerd. Dat enthousiasme proef
je ook in het zelfgemaakte
“Grabenbrot”. Deze zuurdesemcreatie wordt ook verkocht
om mee te nemen.
jazzkantine.com

m

Stedelijke flair of indrukwekkend bergpanorama? Cultuur
van wereldklasse of pret bij het meer? Wie naar Luzern komt,
hoeft niet te kiezen: het Vierwoudstedenmeer ligt aan de voet van de
prachtige historische oude binnenstad, met de drakenberg Pilatus
op de achtergrond. Daartussenin biedt het KKL van Jean Nouvel een
podium voor muzikanten en kunstenaars uit de hele wereld. Maar
ook een jonge, lokale kunst- en designscene is ontstaan in de stad
van het licht dankzij instellingen zoals het Neubad.

ML

o

Luzerner Chügelipastete
is vullend.

~ 82.000

N

In de 19e eeuw zou de beroemde Kapelbrug als “doorn
in het oog” van de stad worden
gesloopt.

u

x

Kafi Lutz

Spiegellabyrint in de
Gletschergarten

23.00
uur
2

Drinken met uitzicht
3 Na het avondprogramma,
zij
het klassiek in het KKL of
4
moderner in het Konzerthaus
Schüür, geniet je met uitzicht
op het meer van een slaapmutsje in Luz Seebistro.
kkl-luzern.ch, schuur.ch
luzseebistro.ch

à

Op naar
Luzern

In het KKL Luzern zijn naast de
concertzalen ook restaurants
en het Kunstmuseum Luzern
gevestigd.
kunstmuseumluzern.ch
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ZONDAG

Alle wegen leiden naar het
water – zij het voor koffie
aan de oever, de rommelmarkt in het zwembad of
de sauna aan het meer.

4
5
6

9.00
uur
3

Heerlijk wakker worden
4 Na zoete dromen, bijvoorbeeld
in hotel Anker of hotel
5
Beau Séjour, kun je met een
(tweede of derde) koffie goed
wakker worden in Mill’Feuille.

hotel-restaurant-anker.ch
beausejourlucerne.ch
millfeuille.ch

5
6
7

10.00
uur
4

STEDEN

Gestrand

5 In het voormalige zwembad
van
cultuurcentrum Neubad
6
kun je allerlei “strandgoed”
kopen in de kraampjes van de
zondagse vlooienmarkt. En
mocht deze ooit niet plaatsvinden, dan vind je in dit gevarieerde programma vast iets
anders.
neubad.org

13.00
uur
5

Ontspannen afvaren
6 Om bij het meer te zweten
heb
je het strand of de zon niet
7
nodig: op de saunaboot vanuit
Kastanienbaum (een primeur
voor Zwitserland!) kun je bij elk
weer ontspannen en genieten
van het meer.
saunaboot.ch

HET JAAR DOOR
Lente – Fumetto.
Internationaal Comicfestival met events en
tentoonstellingen.
Zomer – B-Sides.
Klein maar fijn muziekfestival op de Sonnenberg
in Kriens.
Herfst – Lucerne Festival.
Een maand lang klassieke
muziek vieren.
Winter – carnaval.
Kleurrijke uitzonderingstoestand van zeer
vroeg tot zeer laat.

1
1

2

2

3

41

Zonaanbidders
D E S TA D U I T
Naast de trotse Pilatus is het natuurlijk overdreven
om de Sonnenberg een “berg” te noemen, maar in
ieder geval is het een mooi alternatief.

Op veel mistige dagen doet de Sonnenberg zijn
naam meer dan eer aan en blinkt hij trouw in de
zon. Vanaf de Paulusplatz in Luzern duurt het iets
minder dan een uur om de berg op te komen. De
Wolfsschlucht is ook altijd een wandeling waard.

LUZERN
SONNENBERG
4 km

TIPS

ZUG

D E S H OWCAS E S TA D
Kunst verkennen
1 In het kunstwerk “Seesicht”
van Roman Signer daal
2
je onder de waterspiegel van
het meer af en sta je oog in
oog met vissen, in de interventies van Tadashi Kawamata
zie je de omgeving met nieuwe
ogen, en met de installatie
“light transport" van James
Turrell zie je het station in een
nieuw licht. Zug heeft veel
eersteklas kunst in de openbare ruimte, die je heel goed zelf
kunt ontdekken. Een kaart
van de kunstwerken is online
beschikbaar bij Zug Tourismus.
zug-tourismus.ch

STEDEN

1
Ambachtelijk
lekkers

F

Zug is niet groot, maar wel zelfverzekerd. Ze weten wie ze
zijn en wat ze te bieden hebben: een hoge levenskwaliteit, het
uitzicht op de Alpen en een prachtig historisch centrum. De stad
maakt een stijlvolle indruk en hecht veel belang aan kunst in de
openbare ruimte. Daar komt nog een zakenwereld bij die de mooie
stad een zekere internationale flair geeft. Bij een bezoek aan Zug
kun je op een kleine oppervlakte hoogwaardige kunst bekijken,
stijlvol winkelen, genieten van het meer en jezelf culinair verwennen.
1
2

2 Wie van de Italiaanse keuken
houdt, bezoekt restaurant
3
Widder van famiglia Finelli
en waant zich met de zelfgemaakte pappardelle, verse
calamari alla genovese of
saltimbocca van kalfsvlees
in het Zuiden.
restaurantwidder.ch

2 zijn
Vrij
3 In “Freiruum” zegt de
naam
het al: een ruimte waarin
4
cultuur, plezier en genot vrij
baan krijgen. Met een streetfoodmarkt, gezinsaanbiedingen, baristaworkshops,
fietsmarkten, boulderzaal
en parcourszone.
freiruum.ch

3 stijlvol uitzien
Er
4 Voor de stijlbewuste vrouw
is5 boetiek “Les Deux” een
instelling die altijd de nieuwste
trends oppikt. Sinds dit jaar
mogen ook mannen zich
uitleven tijdens het winkelen
in het nieuwe “Les Deux Men”.
lesdeuxboutique.ch

4
Stijlvol
overnachten
5 Hotel Löwen ligt in de oude
binnenstad,
aan het meer.
6
Het maakt een frisse indruk
dankzij de smaakvolle kamers,
maar het gebouw heeft veel
karakter. De eigen brasserie
serveert heerlijke traditionele
kost.
loewen-zug.ch

ML

o

Zuger Rötel –
zalmforel uit het Meer van Zug

~ 31.000

N

100 liter kirsch zat er in
de waarschijnlijk grootste
kirschtaart ter wereld en
hij woog zo’n 241 kilogram!

9

Zuger
Kirsch AOP

x

Vanaf Guggi
neerkijken

à

Op naar
Zug

TIPS

THUN

D E WAT E RS TA D

Het koele water in

ë

De gezellige stad aan het meer heeft een geweldige belevenisfactor. Je zou Thun ook de zomerhoofdstad van Zwitserland
kunnen noemen. Want met de grote speeltuin bestaande uit bergen,
rivieren en het prachtige meer voor de deur is Thun een eldorado
voor recreatieve sporters, zonaanbidders en liefhebbers van zwemmen. Er wordt zelfs midden in de stad gesurft, alsof Hawaï niet
bestaat. Maar ook het genot is altijd dichtbij. Of het nu gaat om het
flaneren door de oude binnenstad, een aperitiefje op de Mühleplatz
of een heerlijk diner aan de oever van de Aare.
1
2

1 Niet iedereen kan zelf op
de
golven van de Scherzlig2
en Mühlesluizen surfen, maar
zelfs als toeschouwer vanaf
de oever is het heel leuk.
Het is een stuk gemakkelijker
om met de SUP het Meer van
Thun op te peddelen, of je
springt bij het rivierzwembad
Schwäbis in het koele water.

flusssurfen.ch
SUP-verhuur honu.ch
Rivierzwembad Schwäbis thun.ch

1
Restaurant
Dampfschiff
2 Restaurant “Bateau
à3vapeur”, zoals het in het
Frans op de gevel staat,
serveert een mengeling van
regionale en mediterrane
gerechten direct aan de Aare
met uitzicht op Villa Julia.
Laat het eten zakken en
wandel langs de Aare terug
naar de oude binnenstad
van Thun. Wie de avond nog
niet wil afsluiten, bezoekt
de gezellige Mühleplatz.
dampfschiff-thun.ch

2
Winkelstraat
3

3 Schoenen, kleding of
woonaccessoires
– langs de
4
Obere Hauptgasse vind je op
de typische verhoogde
stoepen van Thun allerlei
kleine winkeltjes.

4

4

5

5

6

3
Poëtische
drankjes
4 De cocktailbar Atelier
van
Ivan Urech wordt ook wel
5
de arena van de vloeibare
poëzie genoemd en verleidt
je al snel om te lang te blijven.
Gelukkig staat het “Atelier”
niet in Kopenhagen, Tel Aviv
of New York.

bar-atelier.ch

4
Naar
dromenland gebracht

ML

o

~ 44.000

N

“Thun-Fische” – kruimeldeeggebak met amandelen notenvulling

Het smalste huis in Zwitserland
staat in Thun: 2,2 meter breed
en 10 meter hoog.

t

x

Thun Bier

Rabenfluh

à

Op naar
Thun

5 Waar ooit Gala-kaasjes
of
Gerber-fondues over de
6
hele wereld verstuurd werden,
staat nu het jonge, nieuwe
hoteljuweel van Thun: “Spedition”. Het restaurant belooft
ook genot met heerlijk verse
groenten en mals dry aged
beef. Dan nog een slaapmutsje op het terras en op naar
de chique kamer.

speditionthun.ch
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OSTRING

VRIJDAG

Op vrijdagavond maakt
de drukte van het dagelijkse leven op de pleinen en in de bars plaats
voor een vriendelijke
gezelligheid.

18.00 uur
Avondzon

1 Als je na aankomst op
het
station van Bern richting
2
Grosse Schanze loopt, vang
je met een beetje geluk een
glimp op van de stad en de
Alpen. Vanuit de ontmoetingszone voor het hoofdgebouw
van de universiteit van Bern
zijn in de verte de Eiger,
Mönch en Jungfrau te zien.
Ervoor zie je het silhouet
van de oude binnenstad.

BERN

D E C U LT U U R E R F G O E D S TA D

bern.com

18.30
uur
1
Füürabebier

2 In Caffè Bar Sattler in het
hartje
van de Länggasswijk
3
komt men ’s avonds samen
om een verfrissend “Bärner
Müntschi”-biertje te drinken.
In de zomer zitten de ouders
van de wijk graag met hun
kinderen buiten op de stenen
muur voor het restaurant.
Hier kunnen ze tegelijk
genieten van een biertje en
hun steppende kinderen in
de gaten houden.
caffebarsattler.ch

í

Als ze een buurvrouw was, zou je Bern kunnen omschrijven als
vriendelijk en ietwat terughoudend, eenvoudig en warm. De
middeleeuwse oude binnenstad behoort tot het werelderfgoed van
de UNESCO. Wandelend door de wijken en zwemmend in de rivier
de Aare, voel je echt de hartslag van Bern ver weg van de eerbiedwaardige architectuur – de charme van een leven tussen natuur en
cultuur en het geheim van de sereniteit van de bewoners: alles in de
juiste hoeveelheid.

ML

o

~ 143.000

N

Het beroemde en bijzonder
romige ijs van Gelateria di
Berna.
Bern is de op een na meest
groene hoofdstad van Europa
(2019) met een beplant stadsoppervlak van 50%.

t

x

Bärner
Müntschi

Rosengarten

à

Op naar
Bern

19.30
uur
2

Heerlijk dineren
3 In het gezellige restaurant
Waldheim
worden ’s avonds
4
zachte Quarknockerl, malse
eendenborst en andere
lekkernijen liefdevol op de
borden getoverd.
www.waldheim-bern.ch

23.00
uur
3
Zachte veren

4 Na een geslaagde avond
wacht
je bed in hotel Land5
haus: prachtig gelegen in de
oude binnenstad, tussen
Rosengarten, Aare en Bärenpark. Naast de huiselijke en
individueel ingerichte kamers
maken ook de ontbrekende
lift en de krakende houten
vloeren deel uit van de sfeer.
albertfrida.ch
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STEDEN
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Z AT E R DAG

Zaterdag is marktdag:
’s ochtends is de oude binnenstad vol drukte en ’s zomers
laat heel Bern zich daarna
in de Aare drijven.

9.00
uur
4

Koffie in de ochtendzon
5 Door de lagere oude
binnenstad
via Nydeggstalden
6
en Junkerngasse naar het
Münsterplattform wandelen
en onder het genot van een
cappuccino lekker in de
morgenzon zitten.
einstein-jardin.ch

10.00
uur
5
Marktdrukte

6 ’s Ochtends vult een
bonte
mengeling van geuren
7
en kleuren de Münstergasse:
er staan boeketten bloemen
in kuipen op de straat, er wordt
pittige kaas gewogen en vers
brood verpakt. Achter de
marktkramen, in de etalages
onder de arcades, zijn trouvailles van verschillende merken
te zien: mooie schrijfspullen
in Papeterie Clémentine en
artistieke bloemstukken bij
Melanie Jean-Richard.
bernerwochenmarkt.ch

11.00
uur
6

Reis naar de middeleeuwen
7 Een opvallend kenmerk
van
het Berner munster is het
8
hoofdportaal met een afbeelding van het Laatste Oordeel.
De eerste steen van de basiliek
werd in 1421 gelegd en de
toren werd uiteindelijk in 1893
voltooid.

bernermuenster.ch

12.30
uur
7

Voor fijnproevers
8 De creatieve keuken
van
Brasserie Bay moet je
9
verdienen, want het restaurant is goed verborgen.
De zoektocht is de moeite
waard, want in het elegante,
stedelijke restaurant met
jungleachtig groen voor de
ramen worden Franse
klassiekers geherinterpreteerd en dankzij moderne
ideeën ontstaan er nieuwe
oeuvres.

restaurantbay.ch

14.00 uur

Urban swimming in
8 Aare
de
9 Steek de Lorrainebrücke
over
en ga dan meteen links
10
naar beneden naar de Aare
en langs de Uferweg naar
het Lorrainebad. Wie voor
het eerst in de Aare zwemt,
kan het beste een zwemvest meenemen en tijdig
letten op de rode trapjes om
uit het water te komen.
lorrainebad.ch

16.00
uur
9

Zvieri met bloemenpracht
10 Naast de Lorrainebrücke

ligt
de weelderig groene
11
Botanische Tuin. Café Fleuri
is de perfecte plek voor een
tussendoortje ’s middags
tussen bloesems en planten.
cafefleuri.ch

18.00
uur
10
Cocktail hour

11 Neem in het hart van de
Lorrainewijk
een drankje in
12
bar Wartsaal terwijl je in het
boekenaanbod snuistert.
wartsaal-kaffee.ch

19.30
uur
11
Toneelgenot

12 In de neobarokzaal
van
het Konzert Theater
13
Bern speelt het ensemble
hedendaagse stukken.

konzerttheaterbern.ch

21.30
uur
12
Ä Guete

Na een brand in 1405 kreeg de
voormalige verdedigingstoren als
kloktoren de nieuwe taak om
de tijd aan te kondigen en werd
hij de “Zytglogge”.

13 Na de voorstelling
leggen
we de focus op
14
smaken uit Syrië en Egypte.
De knapperige falafels
en romige hummus van de
Pittaria zijn het hele jaar
door verkrijgbaar op de
binnenplaats van Progr.
progr.ch
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ZONDAG

Op zondagochtend
wordt er in Bern uitgebreid
gebruncht. Verzadigd
ontdekt men dan de musea
van de stad.

10.00
uur
13

Culinaire lekkernijen
14 Vlak bij de stadsschouwburg,
in restaurant Vierte Wand,
15
staat op zondag een uitgebreid
ontbijtbuffet klaar. Kom met
een lege maag!
konzerttheaterbern.ch

13.00
uur
14
Kunstpauze

15 Na een korte omweg naar
de Kornhauskeller – het royaal
16
beschilderde gewelf herbergt nu
een restaurant – bezoek je een
boeiende tentoonstelling in het
Kunstmuseum.

STEDEN

kunstmuseumbern.ch

16.30
uur
15

Kunst onder het bladerdak
16 Ter gelegenheid van het
100-jarige bestaan van de
17
Kunsthalle Bern is het voorplein
uitgebreid met een zwevend
platform. Bar Module #5 is een
inloopsculptuur van het kunstenaarsduo Lang/Baumann en
steekt over de oever van de Aare
uit naast de Kirchenfeldbrücke.
De bar biedt van mei tot oktober
drankjes en snacks aan met
een prachtig uitzicht op de oude
binnenstad van Bern.
kunsthalle-bern.ch

HET JAAR DOOR
Lente – bloesems.
Kijken naar de bloeiende
kersen- en appelbomen in
de Rosengarten.
Zomer – Gurtenfestival.
Op de lokale berg van Bern
op de klanken van beroemde
bands dansen.
Herfst – bladergeritsel. Door
het kleurrijke beeldenpark
van het Zentrum Paul Klee
wandelen.
Winter – feeststemming.
Over de drie kerstmarkten
in de stad flaneren.

15
16
17
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D E S TA D U I T
De bergen van het Berner Oberland of de glooiende
heuvels van het Emmental zijn niet ver weg, maar de
Gurten is dichterbij en te voet bereikbaar.

Ontbijt in de natuur

Cultuur in het kasteel

Te voet of per kabelspoor
de lokale berg van Bern
opgaan en je in een van
de restaurants al bij het
ontbijt laten verwennen.

Het is de moeite waard
om terug te gaan via het
Kulturhof Schloss Köniz,
waar concerten, lezingen
en theatervoorstellingen
plaatsvinden.
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Cuchaule-saffraanbrood met
zoete Moutarde de Bénichon
besmeren.

Meer dan 10 000 studenten zijn
aan de universiteit van Fribourg
ingeschreven.

PÉROLLES

8

In bar La
Muse een
Fri-Mousse
proeven

x

Loretokapel
met uitzicht
op de stad

à

Op naar
Fribourg

De mooie Zähringerstad aan de Saane is het levendige centrum
van het kanton. Dankzij de studenten die graag veel uitproberen,
heeft het stadje enorm veel clubs, bars en restaurants. De vele verlaten
industrieterreinen in de stad die in gebruik worden genomen door
creatieve geesten, bieden hiervoor goede mogelijkheden. De voormalige Cardinal-brouwerij of het oude station bijvoorbeeld, werden
nieuw leven ingeblazen en geven Fribourg een dynamiek die in
principe is voorbehouden aan veel grotere steden.

t

TIPS

Mensa
1 Bistro Les Menteurs in
het
Cardinal-Areal serveert
2
heerlijke pasta en verse
koffie van bedrijven in de
buurt. De chefs Ben en Léo
runnen onder andere het
gastronomische restaurant
Café de la Fonderie en
restaurant Barrio.

lesmenteurs.ch, benandleo.ch

1
Cafetaria
2 De dag in het gezellige
“TM
Café” beginnen,
3
overdag genieten van het
mooiste uitzicht over de
stad in “Belvédère” en de
dag afronden met een
proost op Jo Siffert in de
Jo-Bar. Of je kunt van
brunch tot laatste drankje
in de “Ancienne Gare”
blijven.
tmcafe.ch, cafedubelvedere.
ch, jobardequartier.ch,
cafeanciennegare.ch

2
Beloning
3 Er staan veel winkeltjes
langs
de Rue de Lausanne:
4
bv. de goed gesorteerde
comicwinkel La Bulle of de
stijlvolle schoenmaker voor
exclusieve herenschoenen
Le Majordome.
labulle.ch, lemajordome.ch

1
2

3
Uitslapen
4 In de stijlvolle Auberge
aux
4 Vents aan de rand
5
van de stad is elke kamer
anders ingericht. Bijvoorbeeld met installaties à la
Tinguely of een badkuip
op rails.
auberge4vents.ch

4
Subcultuur
5 Het nieuwe kunstmuseum
Fri Art en de Espace
6
Jean Tinguely gewijd aan
de beroemde kunstenaar
uit Fribourg. ’s Avonds een
concert in Fri-Son, misschien wel de beste concertzaal van Zwitserland.
www.fri-art.ch, fri-son.ch

5
Uitstapje
6 Neem de door afvalwater
aangedreven funiculaire
7
naar Basse-Ville en stap
rond het Lac de Pérolles.
sentiersdeleau.ch
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VRIJDAG

Arriveren en proosten.
Op de stad, op goed
gezelschap, op het leven.
Achteroverleunen en van
de eerste slok genieten.
Je ontspannen. Dat is
Lausanne.

15.00 uur
Stijlvol shoppen

1 De voormalige industriële
wijk
Le Flon is de uitgaans2
wijk van Lausanne geworden.
Maar ook overdag is het de
moeite waard om er een
bezoek te brengen, dankzij
trendy winkels en cafés.

LAUSANNE
D E A P E R I T I E F S TA D

flon.ch

18.45
uur
1

Culinaire wereldreis
2 Bij “Eat Me” worden bij de
cocktails
gerechten uit de
3
hele wereld als tapas geserveerd. Het perfecte diner
voor de eerste avond in de
aperitiefstad.
eat-me.ch/lausanne

19.30
uur
2

Wij presenteren…
3 Misschien geeft een dansvoorstelling
je wel nieuwe
4
inspiratie: bekijk het programma van Arsenic met theater,
dans en hedendaagse voorstellingen.

arsenic.ch

8

In de olympische hoofdstad met vele trappen heerst een
mediterrane sfeer. Moderne architectuur maakt er evenzeer
deel uit van de stad als historisch erfgoed. En wat is een betere
manier om van deze lifestyle te genieten dan met een zomers aperitief? Op terrassen, aan de oever van het meer of onder brugbogen –
in Lausanne is er altijd wel een coole plek om te proosten.

ML

o

Papet vaudois

~ 140.000

N

Gabrielle “Coco” Chanel ligt op
de begraafplaats van Bois-deVaux in Lausanne begraven.

s

x

Een wijntje
bij Les Fous
du Roi
Uitzicht vanaf
de toren van
de kathedraal
Notre-Dame

à

Op naar
Lausanne

22.00
uur
3
“Le Punk”

4 De nachten in de PunkBar
zijn ongewoon, geestver5
ruimend ... en vermakelijk.
In een omgeving met barokke
stijl woon je niet alleen concerten en party’s bij, maar
ook circusvoorstellingen,
cabaret en meer.
punkbar.ch

24.00
uur
4
Hippe dromen

5 Als je in het hippe Flon
wilt
overnachten, check dan
6
in bij het al even hippe Hotel
Moxy Lausanne City.
moxy-hotels.marriott.com
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Z AT E R DAG

Een dag als een perfecte cocktail: een flinke
dosis kunst gemengd
met een paar uurtjes
zon op gezellige terrasjes, een vleugje geschiedenis en dansen tot
het einde van de nacht.
Santé!

11.00
uur
5
Kunstzinnig

6 Een beetje buiten het

centrum,
maar de reis is de
7
moeite waard: de Collection
de l’Art Brut toont werken van
mensen, die zonder artistieke
opleiding verbazingwekkende
werken creëren vanuit een
innerlijke drang.

Naast cocktails is het ook de
moeite waard om lokale bieren
te proeven, zoals Dr. Gab’s of La
Nébuleuse.

18.00
uur
9

De grote ontsnapping
10 Voor een tweede aperitiefje
en avondeten zakken de
11
inwoners van Lausanne graag
af naar het terras van “The
Great Escape”, waar ze bij
de avondzon genieten van
cocktails en pub food.

artbrut.ch

the-great.ch

13.00
uur
6

20.00
uur
10

Lunch onder platanen
7 Naast de Collection de

l’Art
Brut is er een gezellig
8
terras: de lunchkaart van
Auberge de Beaulieu is klein
maar fijn en biedt ook een
brunch aan. Geniet van een
gezellige lunch in de schaduw
onder de platanen.
aubergedebeaulieu.ch

14.30
uur
7
Middeleeuws

8 Bij een wandeling door de
Cité,
de oude binnenstad van
9
Lausanne, nodigt de gotische
kathedraal Notre-Dame je
uit op een reis naar de middeleeuwen. In de toren kondigt
een nachtwaker nog steeds
elk uur tussen 22.00 uur en
2.00 uur al roepend aan. De
Escaliers du Marché, een
overdekte houten trap die van
de kathedraal naar de Place
de la Palud loopt, is ook een
schilderachtige fotospot.
cathedrale-lausanne.ch

17.00
uur
8

Een eerste keer proosten
9 Tijd voor een eerste
aperitiefje!
Dat kan goed in
10
de Couronne d’Or, waar op de
uitgebreide drankenkaart ook
het in Lausanne gebrouwen
bier Dr. Gab’s staat.
couronnedor.ch

Onder de brugbogen
11 Voor een derde aperitief –
of
eerste digestief – ga je
12
naar “Les Arches” onder
de bogen van de Grand-Pont,
die ooit over rivier de Flon
liep. Vandaag de dag loopt de
rivier ondergronds en markeert de brug de ingang van
de uitgaanswijk Flon. “Les
Arches” is dus de perfecte
plek om feestgangers op weg
naar een avondje plezier
gade te slaan.
lesarches.ch

21.00
uur
11
Hey Dude!

12 Als je je niet zo op de
dansvloer
thuis voelt, ga
13
dan een avondje bowlen bij
Bowland.
bowland-flon.ch

23.00
uur
12

Dansen als een gek
13 Hier wordt er tot in de
vroege
ochtend gedanst!
14
De in 1985 geopende Mad
Club heeft bijgedragen aan
de opleving van het Quartier
du Flon. Met zijn vijf verdiepingen en drie dansvloeren
is de Mad een begrip in
Lausanne.
mad.club
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ZONDAG

Zondag is de dag
van het meer. Daarom
zakken we na het
ontbijt af naar Ouchy,
misschien wel de meest
mediterrane wijk van
Lausanne, die ook Lord
Byron al inspireerde.

13
14
15

9.00
uur
13

Uitgebreid ontbijten
14 Café de Grancy achter het
station
biedt gevarieerde, uitge15
breide brunchmogelijkheden –
van bakkersmandjes met brood
en jam tot pannenkoeken en
cheeseburgers.
cafedegrancy.ch

11.00
uur
14
STEDEN

Olympisch

15 Het Olympisch Museum viert
de
olympische geest, brengt
16
sportgeschiedenis (en -verhalen)
tot leven en motiveert je misschien ook om te gaan sporten.
olympic.org/museum

14

14.00
uur
15

15

Op de volgende keer!
16 Het is nooit te vroeg voor een

aperitief!
Bij “The Lacustre” aan
17
de oever van het meer neem je
met tegenzin, maar getroost door
een lekker drankje, afscheid van
Lausanne. Tot het volgende
bezoek althans.
thelacustre.com

HET JAAR DOOR
Lente – Les Printemps
de Sévelin. Festival voor
hedendaagse dans.
Zomer – Festival de la
Cité. Gratis toegang tot
een kleurrijk zomerprogramma.
Herfst – Lausanne
Underground Film & Music
Festival. Elk jaar in oktober.
Winter – Lausanne
Lumières. Lichtinstallaties van Zwitserse
kunstenaars.

16
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Niet alleen een bos
D E S TA D U I T
Heel Lausanne ontspant zich graag in
het bos van Sauvabelin met zijn meertje en
houten uitkijktoren.

Neem de bus naar Lac de Sauvabelin en maak
een rustige wandeling naar de Tour de Sauvabelin.
Wandel daarna verder door het Parc de l’Hermitage
en las een pauze in bij “L’esquisse”.
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VRIJDAG

De vele facetten van
de internationale stad
ontdekken en jezelf
onderdompelen in de
smaken van de wereld.

16.00 uur

Internationaal onderhandelen
1 In 1863 stichtte de Geneefse
humanist Henry Dunant
2
het Rode Kruis. In het museum
worden de geschiedenis van
de organisatie en de drie grote
thema’s menselijke waardigheid, familie en natuurrampen
op een passende en elegante
manier gepresenteerd.

GENÈVE

redcrossmuseum.ch

18.00
uur
1

D E I N T E R N AT I O N A L E S TA D

Italiaans aperitieven
2 De Bains des Pâquis zijn
de
perfecte plek om de avond
3
te beginnen.
buvettedesbains.com

20.00
uur
2

Afro-Aziatisch smullen

De metropool aan het einde van het Meer van Genève is

6 misschien wel de meest kosmopolitische stad van Zwitserland.

Meer dan 100 internationale organisaties zoals de VN, de WHO,
de WTO en het ICRC hebben hier hun hoofdkwartier – en ook
multinationals uit de horloge-industrie en de handel. De gegenereerde middelen werden al vroeg geïnvesteerd in de kunst: het
eerste kunstmuseum van Zwitserland werd in 1826 in Genève
geopend. Nu zijn er ongeveer 120 kunstgalerijen in de stad evenals
het douane-entrepot, het grootste “museum” ter wereld. Genève
achter de glinsterende gevels bij het meer is ook interessant. Daar
heeft de stad talrijke verlaten industrieterreinen omgevormd tot
open ruimtes voor cultuur, die de stad verlevendigen met ongebreidelde creativiteit zoals in Parijs of Berlijn.
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Specialiteiten uit Genève zoals
cardy-artisjok zijn verkrijgbaar
in de uitstekende kruidenierswinkel Nature en Vrac.

8

De uit Genève afkomstige
Rodolphe Töpffer (1799-1842)
staat bekend als de uitvinder
van het stripverhaal.

x

Nakalgin met
Aziatische
botanicals

De Îlots de
fraîcheur van
Cologny

à

Op naar
Genève

3 Genève heeft dankzij zijn
gasten
uit de hele wereld de
4
meest pittige en gevarieerde
gastronomie van Zwitserland
met leuke ontdekkingen voor
culinaire wereldreizigers. Het
Senegalese “Aux 5 Sens” biedt
bijvoorbeeld rijst en vis met
een betoverende Afrikaanse
saus, het Koreaanse “Gaya”
heerlijke bulgogi in een
authentieke sfeer, het Ethiopische “Awash” injera, dat
je zonder bestek eet, en het
Taiwanese “Bao Canteen”
streetfood uit Taipei. Bon
voyage!
aux5sens.ch, awash.ch
baocanteen.com

23.00
uur
3

Kosmopolitisch drinken
4 Cocktails die de spijsvertering
bevorderen.
5
bottlebrothers.ch/petit-bottle

24.00
uur
4

Amerikaans slapen
5 Tussen de oude binnenstad
en
de kunstenaarswijk maakt
6
het stijlvolle designhotel Tiffany
indruk met een vriendelijke
mix van originele jugendstil en
eigentijdse toevoegingen.
tiffanyhotel.ch
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Z AT E R DAG

Ontdek de artistieke
kant van de stad voor een
dag, bewonder de lange
traditie van strips en
exposities in prachtige
winkels en galerijen.

6.00
uur
5

Marokkaans onderhandelen
6 Op de markt lokale
specialiteiten
kopen: longeo7
le-worst, verse cardy-artisjokken, geweldige zachte kazen
van Chalet du Fromage of
fantastische natuurwijnen van
Paul-Henri Soler. Daarna beroemde stripfiguren ontmoeten in het Café Dessiné van
hotel Ibis, verder winkelen in
de geplaveide steegjes van
Carouge, in de Galerie Séries
Rares met de striplegende
Exem spreken en een kijkje
nemen in de kunstfabriek
Usine Parker.
cafedessine.ch, series-rares.ch

11.00
uur
6

Caraïbisch dansen
7 De platenzaak vol liefde,
vinyl
en ritme is de thuisbasis
8
van Bongo Joe Records, een
van de beste muzieklabels
van Zwitserland.
bongojoe.ch

12.00
uur
7

Japanse verwondering
8 Het museum voor heden-

daagse
kunst Mamco heeft
9
een grote collectie werken
van Christo tot Tinguely en
Sylvie Fleury. De voormalige
fabriek waarin het is gevestigd, ruikt als het ware
nog naar machineolie en
metaalvijlsel.

15.00
uur
9

Braziliaanse fusie
10 Creatief geïnspireerd gaan
we
verder door de wijk met
11
galerijen rond de Rue des Bains
naar het Cimetière des Rois,
waar een aantal artistieke
werken aanzetten tot reflectie
over leven en dood. Dan langs
de kleurrijke Usine Kugler, waar
kunstenaars werken en
exposeren, naar de Jonction,
waar de Arve en de Rhône
samenvloeien. Deze plek is een
oase in de stad en een populaire zwemplek in de zomer. Het
beste uitzicht op de samenvloeiing is vanaf het spoorwegviaduct.
usinekugler.ch

16.00
uur
10

Belgisch tekenen
11 Op het vergeten eiland in
het
midden van de Rhône vind
12
je de prachtige stripboekenwinkel Papiers Gras, waarvan de
eigenaar alles weet over stripverhalen. Wie meer over het
maken van stripverhalen in
Genève wilt weten, beveelt hij
de autobiografie “Pilules bleues”
van Frederik Peeters aan.
papiers-gras.com

20.00
uur
11

Internationaal dineren
12 In het nieuwe restaurant
Natürlich
brengt chef-kok
13
Pierre Jancou de moderne
keuken naar Genève. Een straat
verderop wacht de fantastische
ramen-bar Susuru met heerlijke
noodles op vrienden van de
Japanse keuken.
naturli-ch.com, susuru-ramen.ch

23.00
uur
12
Engels clubben

13 Nachtbrakers bezoeken
de
kunstinstallaties boven de
14
daken van de Plainpalais-wijk
of raadplegen de agenda van
de “Grand Conseil de la Nuit”
om de hele nacht niet te slapen.
grandconseildelanuit.ch

mamco.ch

14.00
uur
8

Scandinavisch snacken
9 Hippe plek voor uitstekende
koffie en Scandinavische
10
snacks. Precies goed om na
een bezoek aan het museum
weer op krachten te komen.
birdiecoffee.com

Met Rolex, Patek Philippe,
Vacheron Constantin of Baume
& Mercier zijn ’s werelds meest
waardevolle horlogemerken in
Genève gevestigd.
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ZONDAG

Aan de oevers van het
Meer van Genève
het bezoek aan de stad
gezellig eindigen.

14
15
16

10.00
uur
13
Frans brunchen

14 In Genève zijn er, net als in
Parijs,
de hele week door stijlvolle
15
brunches. Daar zou je zo vaak
mogelijk moeten van genieten!
“Cafécionado’s” gaan naar het
café van de Franse koffiebranderij Coutume, terwijl vrienden
van nonchalance genieten van
Parijse sfeer in brasserie Max,
van brunchklassiekers bij
“Marcel” en van gezond eten
zoals avocadotoast in de
restaurants White Rabbit of
Granola.

STEDEN

coutume.ch, max-geneve.ch
restaurantmarcel.ch, white-rabbit.ch
granola-geneva.com

13.00
uur
14

Brits onderzoek doen
15 In het prachtige etnologische
museum
MEG een glimp van de
16
wereld zien.
meg.ch

16.00
uur
15
Grieks uitrusten

16 Bij het strand van Plage
publique
des Eaux-Vives of
17
op de elegante Îlots de fraîcheur
van Cologny een duik in het
meer nemen.

HET JAAR DOOR
Lente – Salon International
des Inventions. Bewonder
de prototypes op de grootste
uitvindersbeurs ter wereld.
Zomer – La Bâtie Festival.
Het zomerleven ten volle
met theater, concerten,
tentoonstellingen en
restaurants.
Herfst – Escalade. In december viert Genève de overwinning van de Republiek Genève
op de Savoyaarden.
Winter – Festival Antigel.
Drie weken muziek, dans
en cultuur om januari op te
warmen.

15
16
17
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Neem de juiste dingen mee
D E S TA D U I T
De Salève, de lokale berg van Genève, ligt weliswaar
in Frankrijk, maar is stevig in Zwitserse handen.

Van Veyrier per trein of via de Pas-de-l’Echelle
naar de piek en terug via La Croix-de-Rozon. In je
bagage een wijn van de Cave de Saconnex-d’Arve,
een tomme of een paar rissoles en het nieuwe
boek van Joël Dicker.

GENÈVE
SALÈVE
15 km
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TIPS

MONTREUX

I Want It All

D E M U Z I E KS TA D

Het Montreux Jazz Festival dankt zijn goede reputatie aan
zijn legendarische oprichter Claude Nobs, maar ook aan het
prachtige landschap aan het Meer van Genève, waar internationale
sterren zich graag een beetje ontspannen. Veel beroemde bands
zoals de Rolling Stones, Queen of Deep Purple hebben energie
gehaald uit het heerlijke klimaat tussen het meer en de Rochers de
Naye. Met de zon van Montreux in het hart en een glas lokale wijn
hebben
ze ter plekke nieuwe muziek geschreven en opgenomen.
1

k

2

1 Wie op zondag in
Montreux
is, mag de brunch
2
in Fairmont Le Montreux
Palace niet missen. Het
buffet biedt eigenlijk een
scala aan gerechten voor
koningen uit Duizend-eneen-nacht, waar je je verliest
in de weelderige geuren
van over de hele wereld.
fairmont.com/montreux

1
Who
Wants to Live Forever
2 Freddie Mercury en Queen
hebben
veel tijd doorgebracht
3
bij het Meer van Genève.
Ze schreven zes albums in de
legendarische Mountain
Studios en daarom is er in het
Casino Barrière een tentoonstelling aan hen gewijd.
queenstudioexperience.com

3

Lazing on a
2
Sunday
Afternoon
3 Vanaf 2m2c, waar elk jaar
het
legendarische Montreux
4
Jazz Festival wordt gehouden, maak je een fantastische
vier kilometer lange oeverpromenade naar het Château
de Chillon.
chillon.ch

3
Don’t
Stop Me Now
4 Op de overdekte markt
fruit
en groenten kopen en
5
dan voor kaas en wijn naar de
Laiterie de Gruyère in de
Grand-Rue gaan.
4
Friends
Will Be Friends
5 Restaurant “Le Palais
Oriental”
ligt vlak aan het
6
meer en biedt gerechten
uit het Oosten. Bij “Sushi
Miyazaki” worden uitstekende sushi’s geserveerd en
in “Brasserie J5” genieten
kenners van klassieke
brasseriegerechten van
topklasse.

palaisoriental.ch, brasseriej5.ch

ML

o

~ 27.000

N

Op de promenade een
regionale picknick
verorberen
Het Montreux Jazz Festival
staat op de werelderfgoedlijst
van UNESCO. Alle concerten
zijn opgenomen.

8

x

Een Funky
Claude’s
cocktail

Dansen
met Freddie
Mercury

à

Op naar
Montreux

5 Down, Make Love
Get
6 Het hippe Tralala designhotel
is ideaal gelegen en
7
modern ingericht. Perfect
voor een verblijf in de muziekstad. Als het ’s zomers
drukkend warm is, kun je
’s avonds bij Le Coucou de
hitte ontvluchten.
tralalahotel.ch
coucoumontreux.com
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BUCKET LIST
Jezelf een tijdje in Baden onderdompelen.
Over de Rehberger-route naar Basel wandelen.
In elke castello van Bellinzona proosten op het leven.
Op het Berner Münster een papieren vliegtuigje vouwen.
Met de Rhätische Bahn dwars door Chur rijden.
Alle bruggen van Fribourg wandelend oversteken.
De geuren van overal ter wereld in Genève inademen.
Een sculptuur van Plateforme 10 in Lausanne natekenen.
Een korte film in Locarno draaien.
Op het Meer van Lugano picknicken.
Langs de Museggmauer in Luzern wandelen.
In Montreux luchtgitaar spelen voor Deep Purple.
In het stationsrestaurant van Olten een boek van iemand uit Olten lezen.
In Schaffhausen flessenpost versturen.
Elf bezienswaardigheden in Solothurn fotograferen.
In de abdijbibliotheek de vissen op de globe van St.  Gallen tellen.
Aan de oever van de Thunersee de pieken aan de horizon noemen.
Een rondje urban golf spelen in Winterthur.
Met droge voeten afdalen in het Meer van Zug.
Met tram nr. 4 dwars door Zürich rijden.

