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

Meer inspiratie op:
 MySwitzerland.com

Swisstainable maakt mensen meer 
bewust van duurzaamheid in het 
toerisme. Ook in veel van de verhalen  
in deze uitgave staan milieubewust  
reizen en een aandachtige uitwisseling  
tussen gast en gastgever centraal.

 MySwitzerland.com/swisstainable

 
Het Saastal in Wallis met  
zijn ruige, ijsblauwe gletsjers 
is een natuurspektakel. 
© Saastal Tourismus AG, 
Amarcster Media
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W elkom! De winter past bij me: in de bergen 
kan ik stilletjes over de sneeuw lopen en in 

de bossen ben ik heel goed gecamoufleerd. Ik sta 
als schuw bekend, maar eigenlijk ben ik onzicht-
baar. Als iemand me nadert, blijf ik gewoon roer-
loos staan, dan zien ze me meestal wel over het 
hoofd. 

Samen met mijn aanpassingsvermogen maakt dit 
me tot de ideale gids. Zo reisde ik al door heel Zwit-
serland: ik mocht de nacht onder de sterrenhemel 
doorbrengen in de berghutten van de Zwitserse  
Alpenclub (p. 9). Op een houten boot in Luzern was 
ik saunagast en kapitein in één (p. 17). In Zürich 
(p. 29) maakte ik een wandeling door de beroemde 
Langstrasse en beleefde ik een veranderende wijk. 
Ook heb ik gesprekken gevoerd met opmerkelijke 
mensen: berggids Bettina Leimgruber vertelde me 
over de toerskisport (p. 6). Restaurateurs Camille 
en Céline Rohn beschreven hoe ze met hun 
pop-uprestaurant Aplati (p. 51) de lokale Zwitserse 
keuken hebben leren kennen. Van broer en zus 
Meillard, echte skivedettes, kreeg ik tips voor mijn 
volgende reis naar het Val d’Hérens (p. 54).

Dit zijn maar een paar anekdotes van mijn reis. Ik 
hoop dat mijn aanbevelingen je zullen inspireren 
tot een reis door de Zwitserse landschappen. Als ik 
je dan zie, zal ik me niet onzichtbaar maken, maar 
naar je zwaaien, dat beloof ik.

Goede reis!
Lynn

Grüezi.



Zwitserland. № 06

G r a u b ü n d e n

De eerste toerskitocht

6

Uitrusting voor je toerskitocht

12

Alpiene accommodatie

9

 B E R G E N 

Bergen hebben iets mystieks, ongerepts en  
onaantastbaars. In de Alpen krijgt je geest vrij 

spel en hebben je gedachten alle ruimte. Aan het 
eind van de dag, na lang lopen, voel je het: 

de bergen zijn balsem voor lichaam en ziel.

C h u r

Op sneeuwschoenen van Brambrüesch naar Feldis
S a a S - F e e

De eerste zonnestralen boven Saas-Fee

15
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d av o S  K l o S t e r S

Een sport voor iedereen
“Iedereen die kan skiën en een zekere basis-
conditie heeft, kan op toerskitocht gaan”, 
zegt Bettina. Maar om te beginnen zijn en-
kele proeflessen toch wel aan te bevelen. De 
uitrusting en hoe je die gebruikt worden dan 
in detail uitgelegd. Bijvoorbeeld hoe je met 
de vellen moet lopen of hoe je een lawine-
pieper moet bedienen.

Toerskigebied Davos Klosters
De regio rond Davos Klosters ligt in het hart 
van Graubünden. Hier heb je mogelijkheden 
te over, in alle moeilijkheidsgraden, van ge-
makkelijke toerskitochten voor beginners 
waarbij je nog de kabelbaan kunt gebruiken, 
tot echt uitdagende alpiene routes. En met 
een beetje kennis van de regio zijn glooiende 
afdalingen met mooie sneeuw gemakkelijk 
te vinden.

De eerste toerskitocht
De meeste beginners hebben veel energie en 
motivatie – ook al is hun techniek natuurlijk 
nog niet volledig ontwikkeld. De bergen van 
Graubünden zijn een geweldige speeltuin 
om aan je vaardigheden te werken, met uit-
zicht op een schitterend panorama. Begin-
nerscursussen zijn een aanrader: deelne-
mers maken hier kennis met de uitrusting, 
profiteren van de deskundigheid van de cur-
susleiders en krijgen de gelegenheid hun ei-
gen routine te verbeteren. Of je nu prof of 
beginner bent, de momenten op de top zijn 
altijd adembenemend. 

B E R G G I D S
Bettina Leimgruber groeide op in Davos. 

“Als je hier opgroeit, moet je wel een 
beetje van de bergen houden, dat gebeurt 

vanzelf ”, zegt Bettina. Als kind bracht  
ze veel tijd door op de pistes en op 

17-jarige leeftijd namen vrienden haar 
voor het eerst mee op een toerskitocht. 
De beklimming was zwaar, maar deze 
topbelevenis (letterlijk én figuurlijk)  

heeft duidelijk een blijvende indruk op 
Bettina achtergelaten.

Sentisch Horn in Davos Klosters
  Tschuggen
  7,9 km  2 u 30 
  864 m  863 m  2827 m
 

Alp Culmatsch in Disentis Sedrun
  Rueras  Alp Culmatsch
  5,9 km  2 u 
  846 m  846 m  2258 m
 

Fadeuer in Prättigau
  Sertig Dörfli
  2,9 km  2 u  
  650 m  0 m  2058 m

Mekka voor toerskitochten
Davos Klosters, Prättigau en Disentis  
Sedrun: de “drie-eenheid” van de mooiste 
toerskigebieden in Graubünden, vooral 
voor beginners. Ongecompliceerde be-
klimmingen en fantastische afdalingen 
zijn hier aan de orde van de dag.

De eerste toerskitocht
We spraken met berggids Bettina Leimgruber uit Davos Klosters, 

die proeflessen voor beginners aanbiedt.

Met Bettina Leimgruber 
naar de top 
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Guarda  2 u 30

2250 m hoogte

74 slaapplaatsen 

Het graan voor je Birchermüesli- 
ontbijt kun je hier zelf voorbereiden

Realp  3 u 45

2570 m hoogte

80 slaapplaatsen 

Kleine maar fijne 
selectie single malt

Jungfraujoch  1 u 30

2850 m hoogte

155 slaapplaatsen 

Afgelegen ligging 
midden in het gletsjerlandschap

Klausenpas  4 u 

2947 m hoogte

41 slaapplaatsen 

Hoogalpien gletsjergevoel  
in Glarnerland

Ossasco  3 u 30

2575 m hoogte

120 slaapplaatsen 

Poederhellingen naar het Val Bedretto 
en een eigen Merlot

Bergstation Chäppeliberg  15 min  

1727 m hoogte

87 slaapplaatsen 

Interessante doorsteekjes naar het 
Muotatal en het Schächental

Dürrboden  4 u 30

2542 m hoogte
58 slaapplaatsen 

Flüela Schwarzhorn, 3146 m hoogte

Bergstation Violettes  3 min 

2209 m hoogte

24 slaapplaatsen 

Toerskitocht bij nacht (Rando 
Nocturne) met diner in de hut

Rotenboden  2 u 30

2883 m hoogte

120 slaapplaatsen 

Startpunt naar het hoogste  
punt van Zwitserland

A L P I E N E  A C C O M M O D A T I E

Planurahütte
Omringd door gletsjers

Uitvalsbasis voor uitgebreide 
toerskitochten in de omgeving van  

de Clariden. Ligt bij de grootste door 
de wind gevormde sneeuwtrechter 

(windkolk) van Europa.

Capanna Cristallina
Poort naar het zuiden

De hutbeheerder Manu Vellati zorgt 
voor mediterrane gastvrijheid.  

Douche en droogruimte zijn warm 
dankzij de nabijgelegen energie- en 

watervoorziening.

Lidernenhütte
Voor het hele gezin

Het open kabelbaantje brengt je tot 
vlak voor de hut. Ideaal om je eerste 

toerski-ervaring op te doen op de 
Hund-, Ross-, Chaiser- of Hagelstock.

Chamonna Tuoi
Berghut voor dagjesmensen
Als gemakkelijke dagtocht 
bereikbaar met toerski’s of 

sneeuwschoenen. Vertrekpunt 
naar de legendarische Piz Buin.

Rotondohütte
Klassieker

De Rotondohütte staat in de 
sneeuwzekere regio Andermatt. 
Uitstekende rondtocht: Realp–

Leckipas–Mutten-gletsjer–
Stotzigen Firsten–Realp.

Konkordiahütte
In het UNESCO-wereld-

natuurerfgoed
Het adembenemende uitzicht  

en het oversteken van de gletsjers 
maken je aankomst bij de hut tot 

een spectaculaire gebeurtenis.

Grialetschhütte
Net gerenoveerd

In deze met toewijding 
gerenoveerde berghut heb je geen 
internet- of mobiel bereik – maar 
hartelijke gastvrijheid vind je er  

des te meer.

Cabane des Violettes
Gastronomische berghut

Gastheer en chef-kok Franck 
Reynaud zet je heerlijk, traditio-

neel eten voor met uitzicht  
op de Weisshorn, de Matterhorn 

en de Mont Blanc.

Monte-Rosa-Hütte
Innovatief

De nieuwbouw van ETH Zürich 
combineert een unieke architectuur 

met eigentijdse technologie. De 
modernste berghut van de Alpen is 

zo’n 90 procent energieonafhankelijk.

’s Nachts veranderen de bergen in mystieke krachtoorden. De berghutten van de Zwitserse Alpen-
club maken het voor iedereen mogelijk om onder de sterrenhemel te overnachten. Een selectie:

Als je in een berghut van de Zwitserse Alpenclub overnacht en gletsjer-
tochten wilt maken heb je meer nodig dan de spullen op de paklijst op  
p. 12–13. Informatie hierover:  sac-cas.ch

Meteen een  
berghut zoeken?  



 

De kracht van de Alpen 
ervaar je vooral bij  
toerskitochten.
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Huur  
Vooral voor beginners is het de moeite 
waard om eerst materiaal te huren bij een 
specialist, in plaats van meteen iets te 
kopen. Professioneel advies is net zo 
belangrijk als het uitproberen van verschil-
lende uitrusting en materialen.

Klimhulpen 
Skivellen, stijgijzers, toerskischoe-

nen en telescoopstokken zijn onmisbaar 
bij een toerskitocht. Als je op ski’s omhoog 
wilt, kun je er niet omheen. Ski’s of snow-
boards – in dit geval splitboards – hebben 
een speciale binding nodig. En vergeet ook 
een tas niet, om de uitrusting in op te ber-
gen als het daarna bergafwaarts gaat.

Voorzorgs- en veiligheidsmaatre-
gelen  

De uitrusting bestaat uit een schep, een 
sonde en een lawinepieper (LVS) A . De 
laatste moet op het lichaam gedragen 
worden en niet in de rugzak B . 

Kleding   
Hier geldt het uienschilprincipe:  

Bovenlichaam
1  Functioneel of thermo-ondergoed
2  Bovenstukken van fleece,  

 powerstretch en merinowol C

3  Dons- en isolatiejacks D

4  Hardshell

Onderlichaam
Voor de benen zijn twee lagen (leggings 
en skibroek E ). meestal voldoende. Voor 
de beklimming is het de moeite waard iets 
dunnere handschoenen te nemen en de 
dikke handschoenen F  te bewaren voor 
de afdaling. Op de top een fris thermoshirt 
aantrekken werkt als een douche.

Rugzak
Voor een dagtocht is 18–25 liter genoeg. 
De rugzak moet een lawine-airbag en de 
benodigde vakken en lussen voor ski’s, 
sonde en lawineschep hebben G .

Uitrusting voor je toerskitocht
We hebben de experts van Mammut op het gebied van 

outdooruitrusting gevraagd wat bij een toerskitocht niet 
mag ontbreken in je rugzak.

Gereedschap
Een zakmes H  is belangrijk als 

eenvoudig gereedschap voor het geval er 
iets vast komt te zitten of je aan de bin-
ding moet schroeven. Bovendien is het je 
redder in nood bij picknicks (kaas / worst / 
 brood snijden, Gipfelwein ontkurken, 
appeltje snijden). Verder kunnen draad, 
kabelbinders en duct tape handig zijn om 
in geval van nood iets te repareren.

Bescherming tegen de zon
In de bergen wordt de huid juist in 

de winter aan nog meer zon blootgesteld. 
De sneeuw weerkaatst immers de uv-stra-
len. Zonnebrandcrème met bescher-
mingsfactor 50 en een zonnebril die goed 
afsluit rond de ogen zijn een must.

Hoofdbedekking   
Tijdens het klimmen beschermt een 

muts of ten minste I  een hoofdband of 
zonnehoed je oren J  tegen de kou en je 
hoofd tegen te veel zon. Een helm K  en 
skibril zijn onmisbaar bij de afdaling.

EHBO-kit  
In elke toerskirugzak hoort een 

EHBO-kit L  met het allernoodzakelijk-
ste en een reddingsdeken tegen afkoe-
ling, mocht er iets gebeuren.  

Eten en drinken
Ook moeten er voldoende vloei-

bare versnaperingen en proviand mee-
gebracht worden. Je moet minstens  
1,5 liter drinken meenemen. Veel berg-
sporters hebben altijd noten, gedroogd 
fruit of een chocoladereep bij zich om 
snel calorieën en suiker naar binnen te 
krijgen als dat nodig is.

Nuttige dingen
Een actuele kaart en een mobiele 

telefoon moet je altijd bij je hebben. 
Zwitserse kaarten zijn gratis beschik-
baar op het internet. Wat contant geld is 
handig voor een eventuele bergtaxi of 
voor een gezamenlijk drankje na je tocht.

P A K L I J S T
  huuraanbeveling  verkrijgbaar bij Mammut
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Bij het skiën en snowboarden buiten de 
piste is het belangrijk om op je eigen 
veiligheid en gezondheid te letten. Maar 
het is minstens zo belangrijk om voor de 
natuur en het wild zorg te dragen. Als wilde 
dieren gestoord worden, kan dat fatale 
gevolgen hebben: want een vlucht – vooral 
door diepe sneeuw – kost veel energie. En 
de dieren moeten daar in de winter zuinig 
mee zijn, anders bestaat het gevaar dat 
hun reserves al voor de lente opgebruikt 
zijn. Vóór elke tocht moet je dus onderzoek 
doen naar aanwezige rust- en bescher-
mingszones, zodat je die kunt vermijden.

Geen afval op de berg 
Afval, of het nu van jezelf of van 

iemand anders is, wordt opgeraapt en 
meegenomen. Daarom is een plastic zak 
een must. Die kan ook gebruikt worden  
om natte kleren in te pakken.

N A T U U R  B E S C H E R M E N

W E B S I T E S  E N  A P P S

Veiligheid: Veiligheid: De Zwitserse 
Alpenclub biedt meer dan 250 cursus
sen en sinds kort ook tochten met gids. 

 sac-cas.ch/de/ausbildung-und- 
sicherheit

Kaarten: Zwitserse kaarten incl. offline 
kaarten met informatie over hellingshoe
ken, skiroutes, rustzones voor wild, enz. 

 maps.ch

Instituut voor 
Sneeuw- en Lawineonderzoek:   
Lawinebulletin en metingen van verse 
sneeuw en sneeuwhoogte.  slf.ch

Weer: Betrouwbare weersverwachtingen 
voor Zwitserland.  meteoschweiz.ch



MAVERICK CHRONO
OPTIMALE HELDERHEID 
ONDER DE GOLVEN 
Voor liefhebbers van precisiehorloges: maak kennis met de Maverick 
Chronograph. Met Swiss-made kwartsbeweging en roestvrijstalen 
kast voor optimale prestaties.

FROM THE MAKERS OF THE ORIGINAL SWISS ARMY KNIFE™
ESTABLISHED 1884
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Brambrüesch S

E

Het ski- en snowboardgebied Brambrüesch biedt met 
20 km natuursneeuwpistes allerlei mogelijkheden, in 
alle moeilijkheidsgraden en met mooie uitzichten.

Saas-Fee, een autovrij dorp op 1800 m hoogte, ligt 
ingebed in een uniek berg- en gletsjerlandschap.  
Vanaf 3600 m hoogte lopen de pistes naar het dorp.

O P  S N E E U W S C H O E N E N  V A N 

B R A M B R Ü E S C H  N A A R  F E L D I S

V anuit Chur rijden er rechtstreekse treinen naar St. Moritz en 
Zermatt, maar ook naar Hamburg of Lombardije. Gasten ko-

men van heinde en verre naar de “hoofdstad van de Alpen”, genieten 
van de schilderachtige oude binnenstad en nemen de kabelbaan 
naar het tot 2174 m hoge skigebied Brambrüesch. Je vindt er niet 
alleen skipistes, maar ook veel ongerepte natuur die je met sneeuw-
schoenen kunt ontdekken. Bijvoorbeeld op de schilderachtige 
sneeuwtocht naar het zonneplateau van Feldis. Onderweg dwaalt je 
blik over besneeuwde bergkruinen naar de machtige bergen met 
hun vergletsjerde toppen en dan naar beneden, naar de rustig stro-
mende Rijn. Wie dit prachtige uitstapje doet, kan sneeuwschoenen 
huren op de Brambrüesch en ze in Feldis weer inleveren. Een service 
die het leven gemakkelijker en de belevenis nog aangenamer maakt. 
Alle kabelbaanritten zijn bij het retourticket inbegrepen, ook de  
terugreis. 

D E  E E R S T E  Z O N N E S T R A L E N  

B O V E N  S A A S - F E E 

A ls de dageraad ’s morgens vroeg langzaam achter het alpende-
cor verschijnt, zijn de deelnemers aan Sunrise Skiing in Saas-

Fee in hun nopjes met hun plaatsje op de eerste rang: ze stappen in 
de gondel en zweven omhoog naar de Mittelallalin. Van hierboven is 
de kleurrijke overgang van nacht naar dag bijzonder goed waar te 
nemen. Bij goed zicht kun je zelfs de lichten van Milaan in de verte 
zien. Op de Mittelallalin wacht het hoogstgelegen draairestaurant 
ter wereld, boven de 3500 m, op je. De deelnemers krijgen een voed-
zaam ontbijt opgediend om de dag goed te beginnen. De winterse 
stilte is nog steeds aanwezig, maar de kleuren in de lucht worden 
almaar levendiger. Achter de Walliser bergen begroet de opkomende 
zon je en schijnen de eerste stralen op de geprepareerde pistes. De 
gewone gasten staan nu bij het dalstation te wachten op de eerste 
gondel. De Sunrise Skiers suizen echter al over het pistenetwerk van 
Saas-Fee. 

Sneeuwschoentocht 
Brambrüesch  Feldis
Een ongecompliceerde sneeuwschoentocht  
over het Dreibündenstein-plateau verbindt 
de skigebieden Brambrüesch en Feldis.

’s Ochtends vroeg skiën
Mittelallalin  Saas-Fee Dorf
Een ritje bij zonsopgang met de Metro  
Alpin naar het hoogstgelegen draairestau-
rant ter wereld, voor je de pistes opgaat.

Chur

2174 m hoogte

7,9 km

Rondreisaanbieding inclusief 
treinen van/naar Chur

Saas-Fee/Saastal

Mittelallalin, 3500 m hoogte

150 pistekilometers

Draaiend restaurant Allalin

 2174 m 
Furggabüel

 Saas-Fee

Mittelallalin  3500 m 
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Wat de Romeinen ooit naar Zwitserland brachten
in de vorm van hun hete zweetbaden,  

is 2000 jaar later een levendige wellness- en 
saunacultuur geworden.
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Saunameester en  
kapitein zijn: met de 
saunaboot kun je over 
het Vierwoudsteden-
meer tuffen terwijl je 
een sauna neemt.
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In het zweethok

D it is eens niet door de Zwitsers uitgevonden. En hoewel het woord 
“sauna” van het Finse “savu” (rook) komt, en de Finse saunacultuur 

sinds 2020 immaterieel cultureel erfgoed van UNESCO is, hebben ook de 
Scandinaviërs de sauna niet uitgevonden. Want de eerste sporen van primi-
tieve stoombaden in de steentijd moeten we in Oost-Azië zoeken. Daaruit 
zijn in verschillende culturen uiteenlopende saunavormen ontstaan.

In Zwitserland zijn vooral sinds de jaren ’60 allerlei soorten sauna’s als pad-
denstoelen uit de grond geschoten – waarbij de Finse saunacultuur de norm 
werd. Op de volgende pagina’s vind je een kleine maar fijne selectie van uit-
eenlopende sauna’s. Voor een positieve sauna-ervaring moet je op een paar 
punten letten: 

Douche
Vóór de sauna wordt er warm en met zeep 

gedoucht, zodat er na de sauna alleen warm 
water nodig is. Zeep en lotion verstoppen 
namelijk de poriën die door de hitte open 

zijn gegaan om het lichaam van schadelijke 
stoffen te ontdoen.

í
Tijd

Een zweetfase duurt 8 tot 15 minuten,  
gevolgd door een afkoelingsfase van  

minstens 15 minuten en een even lange 
rustfase. De rustfase is belangrijk om het  

lichaam niet te overbelasten en problemen 
met de bloedsomloop te voorkomen.  

In de regel wordt de hele procedure twee  
of drie keer herhaald.

Gezondheid
De afwisseling van droge, hete lucht  

gevolgd door afkoeling werkt sterk stimule-
rend voor het lichaam. Het orgaansysteem 
wordt erdoor geprikkeld, de stofwisseling 

aangezwengeld en de afweer versterkt.  
Bovendien hebben de oliën in het opgiet-

middel een ontspannende werking en,  
afhankelijk van de ingrediënten, een  

positief effect op de organen. 

Opgieting
Het begieten van de hete stenen in de  

saunakachel is het hoogtepunt van een 
sauna dat het hart- en vaatstelsel stimu-

leert. Want normaal regelt het lichaam de 
temperatuur goed. Overtollige warmte 

wordt dan afgevoerd door het zweten en 
het verdampen van de zweetdruppels op de 
huid. Opgietingen voorkomen die afkoeling 

en zwengelen het zweten aan; zo wordt  
het sauna-effect versterkt. Op sommige 

plaatsen, zoals in de Tamina Therme, doet 
de saunameester de opgietingen. Met een 
handdoek wappert hij de verdampte lucht 

richting saunagasten.

Berkentakjes
Op sommige plaatsen worden gedroogde 
berkentakjes in het opgietwater gedrenkt 

en dan lichtjes op de huid geslagen om  
de bloedsomloop te stimuleren. Bovendien  

geven de bladeren bij het slaan een  
zeepachtige substantie af, die de huid 

voedt. Een andere bijwerking: een aange-
name berkengeur verspreidt zich door  

de sauna.

Nature Spa
Ontdek deze en andere exclusieve wellness-
belevenissen in de Zwitserse natuur:
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 Ontspannende massages 

 Geur van lindehout

Steam on the Water 
Een verrijdbare houten 
kar aan de oever van het 

Meer van Genève is 
omgebouwd tot Finse 

sauna. In de joert ernaast 
vind je ontspanning.

Weiere Sauna 
Aan het historische 

natuurzwembad zijn  
twee saunaruimtes 

toegevoegd. Het interieur 
is afgewerkt met 

lindehout. Zelfs de 
douches zijn van hout.  

l a  t o u r - d e - P e i l Z

S t .  G a l l e n

æ 80–95°  1–2

æ 70–80°  1–25



 Vuur en ijs

Eisbadi
De sauna biedt uitzicht op 
het bergpanorama en het 
ijsbad. Dankzij waarde-

volle tips kan iedereen op 
een veilige manier in het 
ijskoude water duiken.  

a r o S a

æ 90°  1–8

 W
A

T
E

R 
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 Versterkende soepen  Geurig arvenhout

Sauna aan het meer
Drie saunatonnen verwelko-
men de gasten bij de Greifen-

see. De ontspanningsoase 
heeft verder joerten om te  
relaxen en de inwendige 

mens te versterken.

Rhysauna
Aan de rivier, met uitzicht 
op Schaffhausen, ligt een 
heel dorp voor saunagas-

ten. Het aanbod omvat 
joert-, vat- en arven-

sauna’s. 

u S t e r S C h a F F h a u S e n

l u Z e r n

 Stevige greep op het roer

æ 40–90°  2–6

æ 70–90°  1–8 æ 90°  1–45

Drijvende sauna 
De 17 vierkante meter 
grote boot heeft een 

rustruimte, een sauna en 
een klein buitendek. Het 
meer zorgt voor de frisse 

afkoeling.



Onbezorgd  
op reis
Jouw PCR-test op de Luchthaven Zürich

Internationale  
reiscertificaten

Resultaat in  
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Met of zonder  
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Comfortabele  
speekseltests

Boek nu  
je test:

fly.enderdiagnostics.com
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 Retraite voor 
nieuwsgierigen

Aja Zürich ***S 
Als je een stedentrip 

met wellness wilt  
combineren, zit je hier 

goed. Na een zwerftocht 
door Zürich kun je  

je in de panoramasauna 
of op het dakterras  

boven de daken van de 
stad terugtrekken en tot 

rust komen.  

Z ü r i C h

 Cocon tussen  
hemel en aarde

Bürgenstock Hotels & 
Resort Lake Lucerne 

Boven het 
Vierwoudstedenmeer is het 

dagelijkse leven ver weg. 
Het lijkt wel alsof je zweeft 

tussen hemel en aarde. 
Opgevangen word je door 
drie luxe spazones, met in 
totaal vijf zwembaden en 

verschillende sauna’s.

b ü r G e n S t o C K 

 Ontspannen voor een 
adembenemend bergdecor

Cervo Mountain Resort 
*****

In het nieuw ontworpen 
resort lopen de tradities 

van Japanse thermen, 
Bhutanese hotstonebaden 
en Scandinavische sauna’s 

door elkaar heen en ver-
mengen zich tot een 

unieke spa-belevenis, 
midden in bergwereld van 

Zermatt. 

Z e r m a t t

Een mooie selectie 
Je ziel is zo goed als gewichtloos na een sauna. Des te leuker  

is het als de tijd nog wat langer stil mag blijven staan. Dat kan 
in hotels die de saunacultuur bevorderen en een uitgebreid 

wellnessaanbod hebben.
40–50°

Infraroodsauna
Sauna voor beginners met zeer 

lage luchtvochtigheid. Infra-
rode stralen verwarmen het  

lichaam van binnenuit en  
helpen bij gespannen spieren.

50°
Stoombad

Poriëndiepe reiniging bij gema-
tigde temperaturen. De lucht-
vochtigheid wordt opgevoerd 
tot 100 procent, wat heel goed 

is voor de luchtwegen.

50–60°
Biosauna

Bij deze milde sauna kan 
gebruik gemaakt worden van 
etherische oliën en lichtthera-

pie. Lagere temperaturen  
maken een langere saunagang 
mogelijk en zijn minder belas-

tend voor de bloedsomloop.

60°
Textielsauna

Een gewone sauna, maar waar-
bij badkleding wordt gedragen. 

Deze vorm komt meestal  
voor in zwembaden zonder 

apart saunagedeelte.

70°
Banja

Zo gaan ze in Rusland  
naar de sauna bij een matige 

temperatuur en een luchtvoch-
tigheid van 100 procent.  

Opgietingen niet zelden ook 
met bier.

90–100°
Finse sauna

De meest traditionele vorm van 
sauna is ook de heetste, maar 

de luchtvochtigheid is hier 
slechts maximaal 30 procent. 
De opgietingen zijn mild en 

hebben weinig toevoegingen.

S O O R T E N  S A U N A’ S

De genezende krachten van 
sauna’s voel je door bij 

verschillende temperaturen  
te zweten.
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Geneeskrach-
tige bron uit de 

berg in  
Bad Ragaz

2000 jaar  
badcultuur in 

Baden 

Volmaakt geluk 
in Les Bains de 

la Gruyère

FE  Hete bronnen 
Wil je nog even snel een warm 
bad nemen op weg naar het  
museum of de kroeg? Dat kan  
in de hete bronnen. Gratis  
toegang, maar met verplichte 
douche. 

F  Wellness voor iedereen
Van panoramasauna tot sneeuw-
kamer, in Fortyseven is alles  
mogelijk. Zelfs een gewichtloze 
zintuigenreis naar de kosmos. 

G  Limmathof
Deze plek voor rust en ontspan-
ning, met of zonder overnach-
ting, bestaat al sinds 1834.

H  Sport en baden
Wanneer het water in de  
36,5 graden warme Tamina-
bron in de nabijgelegen kloof 
omhoog borrelt, heeft het al een 
tienjarige reis door de rotsen 
achter de rug. Een bad in dit 
kostbare water werkt ontspan-
nend en helpt bovendien tegen 
spierpijn na je eerste dagen  
op de ski’s.

I  Saunadorf  
Tamina Therme
Het hart van deze saunawereld 
is het van geurig kelohout  
gemaakte zweethok. Hier kun 
je in één opgieting van een 
sauna én een bosbad genieten.

Uit verschillende bronnen in 
het dorp Charmey stroomt  
natuurlijk water dat rijk is aan 
mineralen. Het wordt in drie 
ruime A   binnen- en buiten-
zwembaden opgevangen  
en verwarmd tot 34 graden.  
Zo kun je zelfs in het koude  
seizoen, zonder het koud te 
hebben, heerlijk zwemmen  
terwijl je geniet van de omrin-
gende besneeuwde bergtoppen. 
Om helemaal gelukkig te  
worden, trakteer je jezelf na het 
zwemmen op een culinaire  
lekkernij uit de regio: misschien 
een stukje Gruyère of wat  
chocolade van Maison Cailler?

Tijdens de bouw van de nieuwe 
Fortyseven wellnessthermen van 
sterarchitect Mario Botta zijn tal 
van Romeinse voorwerpen gevon-
den. Uit de gevonden schatten 
bleek dat ook de Romeinen op deze 
plek al badend ontspanning zoch-
ten. De 2000 jaar oude kuurtraditie 
is geen toeval, want hier borrelt het 
mineraalrijkste thermale water van 
Zwitserland bij 47 graden uit de 
grond. Behalve het bad is ook de 
hele badwijk opgefrist: de gasten 
hebben nu de beschikking over 
parken, restaurants, cafés, kunst  
en twee openbare hete thermale 
bronnen.

Al in 1240, toen jagers uit het 
klooster van Pfäfers de genees-
krachtige bron in de Tamina- 
kloof ontdekten, stroomden 
mensen die genezing zochten 
naar het dal. En toen de arts  
en filosoof Paracelsus in de 
16de eeuw de genezende kracht 
van het kuuroord bevestigde, 
kwam het kuurtoerisme echt 
goed op gang. Tegenwoordig 
kun je comfortabel genieten 
van het water van de Tamina,  
in een van de vele baden in  
Bad Ragaz. Het badplezier 
wordt hier aangevuld met een 
medisch wellnessaanbod en 
een keur aan wintersportmoge-
lijkheden op de huisberg Pizol.

Op naar Charmey 

Op naar Baden 

Op naar Bad Ragaz 

Door en door gezond

b a d e n

b a d  r a G a Z

C h a r m e y

Behalve de zwembaden zijn er 
ook twee wellnesspaviljoens 

B  Scandinavisch Paviljoen 
Het Scandinavische paviljoen 
omvat een biosauna, een naakt-
sauna met lichttherapie en een 
klassieke Finse sauna.  

C   Oosters Paviljoen
Hier vind je onder andere een 
grote hamam en twee Turkse 
stoombaden.

D   Chocoladetherapie
Cacaoboter is een waar won-
dermiddel tegen huidveroude-
ring. En alsof dat nog niet  
genoeg is: tijdens de massage 
mag je heerlijk snoepen!

 W
A
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E
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In Zwitserland vind je, behalve 
uitstekende wellnesshotels,  

ook bestemmingen die helemaal 
aan dit thema gewijd zijn.  

MySwitzerland.com/spa

W E L L N E S S 
B E S T E M M I N G E N
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 H U I Z E N 

Elk gebouw vertelt iets over de regio. Een tocht 
door de bestaande Zwitserse architectuur- 

geschiedenis en door de geschiedenis die nu 
geschreven wordt.

Z ü r i C h

Zürich in beweging: lef voor nieuwe dingen
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Innovatieve bouwvor-
men tussen oude 
muren: hier de Silo 
Erlenmatt in Basel.
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1  Helvetiaplatz
Het plein Helvetiaplatz in  
Kreis 4 grenst aan de Lang
strasse en wordt omlijst door 
het Volkshaus, het Kanzleiareal 
en het Amtshaus. Hier klopt 
het hart van de stad: er worden 
betogingen gehouden, op dins
dag en vrijdag zijn er verse 
streekproducten te koop op de 
markt en de Campo Bar op de 
begane grond van het ge
renoveerde Amtshaus biedt 
verse antipasti, cocktails, geu
rige koffie en een smaakvol 
interieur. Wie er op zaterdag is, 
kan de rommelmarkt op het 
Kanzlei areal bezoeken of een 
croissant halen bij John Baker.

2  Volkshaus
Waar nu het Volkshaus staat 
was aan het eind van de 
19de eeuw een centrum van de 
Zwitserse arbeidersbeweging. 
Op een minuscuul oppervlak 
werden hier drukkerijen en 
vakbondskantoren gebruikt 
voor discussies en uitwisseling. 
De beroepsbevolking groeide 
en de ruimtes werden te klein. 
Zo ontstond het idee van een 
volkshuis. Onder het motto 
“beweging en ontmoeting 
sinds 1910” herbergt het nu 
naast een café en restaurant 
ook een hamam, vergaderruim
tes en een concertzaal en is 
het een “grande dame” van 
Zürichs culturele scene.
 
3  Kasernenareal 
Op het Kasernenareal staat 
een voormalige militaire ka
zerne uit 1860. Tegenwoordig  
is het gebied grotendeels toe
gankelijk voor het publiek en is 
het een centrale ontmoetings
plaats. Aan de oostkant van de 
Sihl, in de voormalige stallen, 
vind je de Kulturinsel Gessner
allee met zijn theater, toneel 
academie, restaurant en bar. 
Aan de andere kant van de 
rivier en een paar minuten van 
de Helvetiaplatz af worden er 
concerten gehouden terwijl de 
inwoners van Zürich genieten 
van de Labyrinthgarten.

D e Zürichse stadswijken Kreis 4 en Kreis 5 staan onder invloed  
van de Langstrasse. Vroeger was dit een industriële wijk en  

rosse buurt, nu vind je er een melange van cultuur en gastronomie – 
het gebied rond het spoor, bij het centraal station, was altijd al een 
kloppende ader van de stad. 
De inwoners van de stad ontmoeten elkaar hier om te flaneren, te eten, 
af te dingen op de rommelmarkt in het Kanzleiareal, voor concerten  
in het Volkshaus of voor spannende avonden in de alternatieve bio-
scoop Riffraff. Aussersihl en de industriële wijk zijn dynamische 
stadsdelen met veel geschiedenis. Een wandeling door alle facetten 
van Kreis 4 en Kreis 5.

K R E I S  4 : 
C A L E I D O S C O O P 

V A N  D E  S T A D

Zürich in beweging:  
lef voor nieuwe dingen

 à
Op naar 
Zürich

Zebragruppe, 
Bäckeranlage

Guesthouse 
Zollhaus

Restaurant Josef

Kunstraum 
Walcheturm

Kreis 4

Kreis 5
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2K R E I S  4  E N  5 :  
S M E L T K R O E S 

L A N G S T R A S S E

4  Langstrasse
Langstrasse, van de Helvetia
platz tot de spooronderdoor
gang, is ongetwijfeld de 
beruchtste wijk van Zürich. In 
deze spontane en charmante 
buurt valt er op elk moment van 
de dag wel iets te ontdekken.  
In de vele zijstraten vind je 
namelijk culinaire pareltjes en 
uitnodigende bars: Bar 63 biedt 
cocktails van wereldklasse, 
Restaurant Gamper is met zijn 
wijnbar en delicatessenwinkel 
een gastronomische oase in 
Kreis 4, en in Tellhof gaat er in 
de winter soep en in de zomer 
ijs over de toonbank. Wil je de 
drukte eens rustig in je opne
men, pak dan een shoarma in 
de Palestine Grill vlak naast de 
Piazza Cella en bekijk het alle
maal van dichtbij: de Piazza 
Cella is een wilde caleidoscoop 
van het stadsleven van Zürich. 
De voorbijgangers worden ge
troffen door een ruige schoon
heid – net als vroeger, toen hier 
alles nog in het teken van “het 
milieu” stond.

5  Olé Olé Bar
De Olé Olé Bar is op de Lang
strasse een begrip, en de toe
gangspoort tot het nieuwe deel 
van de Langstrassewijk. Sinds 
2013 is de bar stevig in vrouwe
lijke handen en scoort met zijn 
jukebox, eerlijke interieur, geva
rieerde cocktails en rustige 
barservice, maar bovenal met 
zijn: authenticiteit. Nog maar 
een paar jaar geleden waren 
geldautomaten aan de Langs
trasse schaars. Maar er was een 
publiek geheim: in de linker 
achterhoek van de Olé Olé Bar 
stond zo’n kastje, dat inmiddels 
bij de vaste inventaris hoort. 
Hier drinken nachtbrakers van 
buiten de stad een biertje naast 
oude buurtbewoners; hier 
schudden de nieuwe en de 
oude Langstrasse elkaar de 
hand.

 H
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K R E I S  4  E N  5 :  
E R  W A A I T  E E N 
F R I S S E  W I N D

6  25hours Hotel en Kosmos
De Lagerstrasse, die bij de Olé 
Olé Bar uitkomt op de Lang
strasse, is de laatste jaren sterk 
veranderd: het moderne 
25hours Hotel is een populaire 
slaapgelegenheid voor toeris
ten. Vlak ernaast heeft Kosmos 
sinds zijn opening in 2017 snel 
naam gemaakt als cultuurhuis. 
Het combineert een podium, 
boekensalon, bioscoop, bistro 
en bar tot een levendige kos
mos van ontmoetingen.

7  Negrellisteg
Aan het westelijke einde van 
de Europaallee ligt de Gustav 
GullPlatz met zijn waterpartij. 
De Negrellisteg werd in 2021 
geopend, en de inwoners van 
Zürich hebben die sindsdien in 
hun hart gesloten. Hij verbindt 
Kreis 4 en Kreis 5 over het 
spoor en is niet alleen een 
nieuw symbool, maar ook een 
plaats om even stil te staan: 
hoog boven de stedelijke 
drukte heb je vrij zicht op de 
aankomende en vertrekkende 
treinen en op het station, en 
kunnen je gedachten even op 
adem komen.

8  Zollhaus
Met zijn ruimtes voor wonen, 
werken, handel, cultuur en  
dialoog belichaamt het Zoll
haus een levendige plek die 
nieuwe ideeën van samenleven 
verkent – met een sterke  
nadruk op duurzaamheid. Het 
gebouw is organisch opgegaan 
in Kreis 5 en is een microkos
mos op zich: met een theater, 
bar, pension, duurzame winkels 
en het Regenbogenhaus is het 
een ontmoetingsplaats voor  
de lhbtigemeenschap. Mensen 
van allerlei pluimage voelen 
zich hier thuis. Restaurant 
Osso, met zijn fascinerende 
smaken en eerlijke keuken, 
rondt je ervaring in de Zoll
strasse af.  
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Mattenbach

H et Fotozentrum Winterthur, niet ver van de schilderachtige oude 
binnenstad, is een baken van historische en hedendaagse 

fotografie. Het bestaat uit het Fotomuseum Winterthur en de Foto-
stiftung Schweiz en is het toonaangevende kenniscentrum voor 
fotografie in Zwitserland. Terwijl het museum zich bezighoudt met  
de presentatie en bespreking van hedendaagse fotografie, staat de 
stichting voor het behoud, het onderzoek en de overdracht van 
fotografische werken en beheert ze een uitgebreid archief met werk 
van beroemde fotografen. Beide instellingen zijn verankerd in de 
stadse wijk Mattenbach, die zelf ook veel verhalen te vertellen heeft. 
Een zwerftocht door het gebied rond het fotocentrum.

w i n t e r t h u r

Zwerftocht rond het  
Fotozentrum Winterthur

M A T T E N B A C H

1  Adlergarten
De wijk Mattenbach was ooit 
braakliggend land. De eersten 
die er bezit van namen waren 
rijke burgers van Winterthur, 
zoals ondernemer Johann Jakob 
Sulzer. Al in 1813 kocht hij land 
in de “Gärtnervorstadt”, zoals 
het gebied toen nog heette – en 
legde er de Adlergarten aan. Het 
bijzondere ervan was dat het als 
tuin zonder landhuis werd aan
gelegd. Tegenwoordig is het een 
openbaar park van 30.000 vier
kante meter met grote bospar
tijen.

2  Sidiareal
Een opvallende verandering in 
deze buurt was de verbouwing 
van de voormalige zijdeweverij 
Sidi tot woon en kantoorruimte. 
Hier werd de verhouding tussen 
woon en groengebied omge
keerd in vergelijking met de 
oude, traditionele woningen in 
de wijk. Terwijl bescheiden 
woonruimtes met een grote tuin 
de norm waren in die tijd, vol
doen de nieuwe flats op het 
voormalige fabrieksterrein aan 
de hedendaagse behoefte aan 
royale woonruimte. 

3  Buitenbad Geiselweid
Het “Geisi”, zoals de plaatselijke 
bevolking het noemt, is het oud
ste zwembad van Winterthur en 
het oudste openluchtbad dat 
nog in bedrijf is in Zwitserland. 
Oorspronkelijk haalde het 
zwembad zijn water uit de na
burige rivier de Eulach. Tegen
woordig heeft het “Geisi”, 
behalve een natuurpool, ook 
een overdekt gedeelte met 
zwembad, gezinsbad, glijbaan 
en duiktoren.

4  Zelgli
De bebouwing tussen Matten
bach en Eschenberg is een 
echte blikvanger, want het op
vallende blauw van de woonwijk 
is al van verre te zien. Toen hij 
begin jaren 2000 gebouwd 
werd, was het de bedoeling een 
eigentijdse versie van de histori
sche arbeiderswijken in de om
geving na te bouwen. De traditie 
van Winterthur als tuinstad is 
hier op een compacte en meer 
stadse wijze opnieuw geïnter
preteerd.

 à
Op naar 

Winterthur

Plaza Hotel 
Winterthur

Grafmonument van 
August Sulzer

Bistro George

Fotozentrum 
Winterthur
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V E R G E Z I C H T

7  Eschenbergturm 
Een korte wandeling 
heuvelop brengt je naar  
een open plek en de  
31,5 meter hoge Eschen-
bergturm, die sinds  
1888 boven Winter thur 
uittorent. Het uitzicht is 
indrukwekkend: het 
stadsbeeld laat zich van 
zijn mooiste kant zien  
en op een heldere dag zie 
je de Alpen en het Zwarte 
Woud.

5  IJshal Deutweg
De Zielbau Arena is niet  
alleen de thuishaven van de 
ijshockeyclub EHC Winterthur, 
het is ook een kunstijsbaan 
voor jong en oud. ’s Winters 
treft men elkaar hier om samen 
te schaatsen, hetzij in de hal, 
hetzij op de twee buitenbanen. 
In de kersttijd staat er zelfs  
een grote kerstboom met
sfeervolle lichtjes midden op 
de ijsbaan.

6  Fotozentrum Winterthur
Het Fotozentrum Winterthur  
is gevestigd op het voormalige 
terrein van de firma Ganzoni. 
De collectie met de nadruk op 
hedendaagse fotografie is een 
belangrijk onderdeel van het 
Fotomuseum Winterthur, maar 
er wordt ook teruggeblikt:  
de instelling toont eveneens 
werken van meesters uit de 
19de en 20ste eeuw, zoals Karl 
Blos sfeldt, Lisette Model,  
August Sander en Edward 
Weston. De collectie van de 
Fotostiftung Schweiz concen
treert zich op de plaatselijke 
fotografie van de 20ste eeuw, 
die door regelmatig wisselende 
tentoonstellingen flinke be
langstelling geniet.
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E r zijn mensen die beweren dat de meest uitdagende architec-
tuur zich afspeelt op het raakvlak tussen oud en nieuw. Ook 

omdat bouwen met historische structuren ecologisch duurzamer is 
en omdat innovatieve benaderingen vaak voortkomen uit bestaande 
randvoorwaarden. Een reis langs Zwitserse bouwkunst die histori-
sche structuren combineert met hedendaagse eisen.

Oude gebouwen, nieuwe bestemming

1  Café-Bar Elisabethen, 
Basel
De ElisabethenKirche is een 
thuis voor iedereen: in 1994 
begon de kerk met spirituele, 
culturele en sociale acties voor 
alle mensen, ongeacht hun 
afkomst, huidskleur, seksuele 
geaardheid of religie. Bij de 
zijingang van de kerk, waar  
de zon de hele dag gul schijnt, 
staat CaféBar Elisabethen.  
Het meubilair past harmonieus 
bij het interieur van de kerk.  
De gesprekken van de gasten 
en de bar zorgen voor een ani
merend achtergrondgeluid en 
ontkoppelen de plaats van zijn 
oorspronkelijke doel: van een 
plaats van vrede en devotie is 
het een platform geworden 
voor ontmoeting en uitwisse
ling. Geopend vanaf 7 uur ’s 
ochtends, met geurige koffie 
en warme croissants. Tussen 
de middag stillen pasta’s en 
soepen je honger, en ’s avonds 
kun je er ontspannen en de dag 
afsluiten met borrelhapjes en 
wijn. Dit alles op slechts een 
paar minuten lopen van het 
station Basel SBB. 
offenekirche.ch
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2  Neubad, Luzern
Sinds 2013 wordt het voormalige 
overdekte zwembad van de stad 
Luzern als Neubad geëxploiteerd. 
De zalen worden gebruikt voor 
evenementen, gastronomie en 
catering, gedeelde werkruimtes 
en galeries. Het gebouw staat 
bekend als een van de belangrijk
ste werken van het brutalisme in 
Luzern. Daarvan getuigt het ge
bouwencomplex met zijn kleine 
delen en vele hoeken.
neubad.org

3  Lokremise, St. Gallen
De locomotievenloods in  
St. Gallen staat, samen met de 
aangrenzende watertoren, be
kend als een cultureel centrum 
van nationale betekenis. Drie  
instellingen – het Theater  
St. Gallen, het filmhuis Kinok en 
het Kunstmuseum St. Gallen – 
maken er gebruik van de ruimtes, 
inclusief restaurant.
lokremise.ch

4  Silo Basel, Basel
Vorig jaar kreeg dit voormalige 
pakhuis het predikaat “geniaal” 
van de dienst monu mentenzorg 
van Basel. Met zijn opvallende 
patrijspoortramen is het gebouw 
van buiten een blikvanger;  
binnen is het boetiekhotel een 
ontmoetingscentrum met een 
restaurant. silobasel.com

5  Stall Valär, Davos
De oude stal vlak naast het dal
station van de Jakobshorn is 
respectvol verbouwd. Veel van de 
oorspronkelijke structuren zijn 
grotendeels gelaten zoals ze zijn, 
en de ziel van het gebouw is nog 
steeds dezelfde. Het resultaat is 
een restaurant met twee verdie
pingen, een bar en een eerlijke 
keuken uit Graubünden.
stallvalaer.ch

6  Abbaye de Montheron, 
Montheron
De abdij in Jorat werd voor het 
eerst vermeld in 1142. Tegenwoor
dig is het een restaurant met een 
charmante tuin, waar veel van de 
in de keuken gebruikte producten 
vandaan komen. Tussen de histo
rische muren kun je genieten van 
moderne culinaire hoogstandjes, 
altijd streek en seizoensgebon
den. montheron.ch



Shop.
Experience.
Enjoy.
Also open on Sundays.
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A  Château de Chillon
De waterburcht uit de 10de of 
11de eeuw is gebouwd op een 
natuurlijk eiland in het Meer van 
Genève en heeft de ovale vorm 
van het meer overgenomen.

 Veytaux, Vaud

B  Castello di  
Sasso Corbaro
Het kasteel ligt op een hoogte 
van 458 meter op een uitste-
kende rotspunt. Sinds 2000 be-
hoort het tot het UNESCO- 
werelderfgoed.

 Bellinzona, Ticino

C  Stockalperschloss
Zakenman Kaspar Stockalper 
bouwde in de 17de eeuw een pa-
leis voor zichzelf. De tuin op de 
drie verdiepingen hoge gewelfde 
binnenplaats is het hele jaar 
door open.

 Brig, Wallis

D  Klooster Kartause Ittingen
Dit voormalige klooster is te-
genwoordig museum, hotel en 
restaurant en biedt onderdak 
aan mensen met psychische of 
verstandelijke beperkingen.

 Ittingen, Thurgau

E  Abbatiale de  
Romainmôtier
In een van de oudste romaanse 
kerken van Zwitserland worden 
tegenwoordig regelmatig  
kerkdiensten en concerten  
gehouden.

 Romainmôtier, Vaud

F  Kloster Maria der Engel
Sinds 2019 is dit een klooster 
voor vrijwilligers die het gas-
tenverblijf, de kloosterwinkel 
en de kloostertuin runnen.

 Appenzell Innerrhoden

G  Grand Chalet  
de Rossinière
Het grootste chalet van Zwit-
serland maakt indruk met zijn 
grootte en zijn details: 5 verdie-
pingen, 113 ramen en een voor-
gevel versierd met 288 letters.

 Rossinière, Vaud

H  Schellen-Ursli-Haus
Dit huis zou model gestaan 
hebben voor de illustraties in 
het boek “Een bel voor Ursli” 
van Selina Chönz, die getekend 
werden door Alois Carigiet. 

 Guarda, Graubünden

I  Grotto San Rocco
Dit traditionele huis ligt 
direct aan het Meer van Lugano 
en biedt zijn gasten traditionele 
gerechten uit Ticino.

 Caprino, Ticino

Openluchtmuseum Zwitserland
Zwitserland is een mengelmoes van de meest uiteenlopende architec- 

tonische stromingen. Het land kijkt terug op 200 jaar vrede, en daarom 
zijn veel gebouwen nog in uitstekende staat. Dorpen, kastelen en  

religieuze gebouwen hebben, dankzij uitvoerige verbouwingen, hun 
oorspronkelijke, regionale karakter behouden. Een overzicht van het 

architectonisch erfgoed in Zwitserland. 

Historisch vergaderen
De seminarhotels bieden 
in historische gebouwen 
inspiratie gepaard met 
moderne infrastructuur.
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Swiss Historic Hotels
Breng de nacht door ach-
ter historische muren en 
dompel je onder in de 
sfeer van vervlogen tijden.
MySwitzerland.com/
historic

Vakantie in een  
monument
Op het raakvlak van  
toerisme en monumen-
tenzorg wordt architecto-
nische monumenten  
nieuw leven ingeblazen 
als vakantieverblijf.
ferienimbaudenkmal.ch

A

E

F

D

I

B

C

H

G



G

A

D

Eerbiedwaardi-
ge kasteelmuren

Rustieke  
berghuizen

Religieuze  
gebouwen

A  Schloss Wartenfels
Kern uit de 13de eeuw, meer-
malen uitgebreid. Bijzonder:  
baroktuinen en fenomenaal  
uitzicht.
wartenfels.ch

 
B  Schloss Habsburg

Stamslot van de Habsburgers. 
Bijzonder: Virtual Reality Tour.
schlosshabsburg.ch

 
C  Schloss Wildegg

Gesticht door de Habsburgers,  
nu een woonmuseum. Bijzonder: 
sprekende portretten, zeldzame 
groenten in de kasteeltuin.
schlosswildegg.ch

D  Gemeenschapswerk
Tijdens de bouw van het huis 
hielpen de mensen elkaar, bij-
voorbeeld bij het vervoer van ste-
nen voor de kelders, het omhak-
ken van bomen en het zagen van 
de balken.

E  Évolène-Museum
Klein museum met landelijke 
voorwerpen uit de streek.
valdherens.ch 

 
F  Rondleiding met locals

De locals tonen je hun dorp, ver-
tellen verhalen en laten je proe-
ven van lokale lekkernijen.
evolene-region.ch

G  St. Martinskirche
De rooms-katholieke kerk is een 
van de meest prominente gebou-
wen van Olten. De driebeukige 
zuilenbasiliek met monumentaal 
dubbeltorenfront vierde in 2010 
zijn honderdjarig bestaan. 

H  Pauluskirche
Opvallende constructie van  
beton, staal en glazen wanden.  
In 1969 als protestants-gerefor-
meerde kerk in gebruik genomen.

 
I  Stadtkirche

In 1813 ingewijd classicistisch 
monument, tegenwoordig de  
kerk van de christelijk-katholieke 
geloofsgemeenschap. Geheel ge-
renoveerd tussen 2016 en 2018.

Het kanton Aargau is rijk aan 
getuigen uit het verleden. Zo 
vind je hier niet alleen de eerste 
zetel van de Habsburgers, die 
meer dan 1000 jaar geleden ge-
bouwd werd en als Habichts-
burg zijn naam gaf aan de be-
kende heersersdynastie. Er zijn 
ook ruïnes uit oorlogstijden te 
ontdekken, en barokke kastelen 
die door invloedrijke landedelen 
werden gebouwd. In het kanton 
Solothurn herinneren statige 
kastelen in Franse stijl verder 
aan de tijd dat de stad de zetel 
was van het Franse gezant-
schap.

Het dorp Évolène in het Val 
d’Hérens (Bas-Valais) is de op 
drie na grootste gemeente van 
Zwitserland qua oppervlakte. 
Het is een eigen district met  
tien dorpen en telt 1680 inwo-
ners. Opvallend zijn de talrijke 
traditionele houten gebouwen 
van donker hout, waarvan som-
mige behoorlijk smal en tot wel 
vijf verdiepingen hoog zijn.  
Ze staan op een stenen onder-
bouw die de kelder bevat en die 
gebruikt werd om de daar opge-
slagen voorraden koel te hou-
den. De daken werden bedekt 
met dakspanen of met stenen 
platen.

De historische binnenstad van 
Olten verrast met zijn vele  
bezienswaardigheden. Bijvoor-
beeld de houten, overdekte Alte 
Brücke uit 1803, de Rathskeller 
met zijn met fresco’s versierde 
voorgevel en de schitterende 
stadstoren. Er worden regelma-
tig openbare rondleidingen ge-
houden. Olten heeft een rijke en 
gevarieerde religieuze geschie-
denis. Behalve kerken en kapel-
len ligt ook het kapucijnen-
klooster midden in de stad. Het 
klooster werd in 1646 gesticht 
en er leven nu nog 15 monniken. 
De kloostertuin wordt regelma-
tig opengesteld voor evenemen-
ten.

É v o l è n e

a a r G a u  S o l o t h u r n

o l t e n

Op naar de regio  
Aargau Solothurn 

Op naar Évolène 

Op naar Olten 

Als de muren konden spreken
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 M E N S E N 

Kerst is een tijd van bezinning. In vertrouwde 
kring staan we stil, overdenken we, bezinnen  

we en putten we kracht voor het komende jaar.

b a S e l

Kunstenaarsduo Cicolupo

46

Z ü r i C h  &  h e e l  Z w i t S e r l a n d
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Pop-up Aplati
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Z u G

Adventsmagie in Zug
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h e e l  Z w i t S e r l a n d

Rond Kerstmis
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Een dorp in de stad: 
kerstmarkt op de 
Sechseläutenplatz  
in Zürich.
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Rond Kerstmis
Z W I T S E R S E  T R A D I T I E S  I N  D E  A D V E N T S T I J D

De kersttijd zou een tijd van bezinning moeten zijn. Maar  
de jacht in het winkelcentrum op de laatste kerstcadeautjes  
is vaak alleen maar stressvol. Wat dacht je van vrolijk lootjes 

trekken in plaats van een wilde jacht op cadeautjes? Geen  
geschenk mag meer kosten dan een klein, symbolisch bedrag 

dat vooraf samen bepaald wordt.

1  Mailänderli 
Waarschijnlijk het populairste  

en bekendste Zwitserse 
kerstkoekje.

2  Brunsli
Klassieker van chocolade en 

amandelen, maar deze keer met 
hazelnoten uit Basel. Het 

oorspronkelijke recept schijnt  
uit Baden afkomstig te zijn. 

3  Grassins
In Graubünden – vooral in het 

Engadin – zijn zandkoekjes een 
van de onmiskenbare voorboden 

van Kerstmis.

4  Chräbeli
De kerstkoekjes met de kruidige 

anijssmaak kennen een lange 
traditie in Centraal-Zwitserland 

en worden nu in het hele land 
gebakken.

5  Spampezie
De traditionele kerstkoekjes  

uit de Leventina worden  
gebakken in met de hand  
gesneden houten vormen.

6  Spitzbuben
De Zwitserse variant van  
Linzer Augen met jam is  

een van de meest gebakken  
adventslekkernijen.

7  Vanillekipferl
Ze komen oorspronkelijk uit 

Duitsland en Oostenrijk, maar 
zijn ook in Zwitserland een 

vaste traditie. 

8  Zimtsterne
In Zwitserland horen  

kaneelsterren net zo goed bij 
Kerstmis als kaarsen in de 

boom. Lange tijd waren ze een 
luxe wegens het dure kaneel.

Lootjes trekken
De geur van kerstkoekjes hangt in de lucht, omgeven door  

de gloed van lichtjes en kaarslicht.

Als je het milieu wilt beschermen  
wanneer je een kerstboom koopt, kun 
je het beste inheemse sparren of zil-
versparren kiezen die niet over lange 
afstanden vervoerd zijn. Hoe langer 
hoe meer zijn ze ook in biologische 

vorm verkrijgbaar – zonder pesticiden.

Elk jaar sieren 
zo’n 

1,2 
miljoen 

kerstbomen de  
Zwitserse huiskamers.

Een alternatief
De kerstboom in een pot die elk jaar 
opnieuw schittert. Intussen zijn ze  

ook te huur.
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Brievenpost
Wanneer een laagje sneeuw het 

mystieke landschap van het  
gehucht Wienacht-Tobel  

bedekt, is dat een onmisken-
baar teken dat de postbodes van 
de gemeente in Appenzell bin-
nenkort hun handen vol heb-

ben. Want met zo’n dorpsnaam 
moet het Kerstkind hier wel 

vandaan komen! 

Al meer dan 30 jaar worden 
brieven die door kinderen uit  

de hele wereld aan het  
Kerstkind worden geschreven 

in het mooie dorp niet  
alleen gelezen, maar ook  

onmiddellijk beantwoord.

Lichtfeest
De dagen zijn nooit  

korter dan rond de winter-
zonnewende, kort  

voor Kerstmis. Prachtige 
lichtfeesten toveren dan 

licht in de duisternis. 

Hier vind je heel  
veel Kerstmis 

T O V E R B O S
Lenzerheide

Vallende sterren dansen in 
het prachtige toverbos door 

de winternacht.  

C H I E N BÄ S E
Liestal

Enorme fakkels worden  
door de stad gedragen en 
brengen een zee van licht 

naar Baselland.

H O M  S T R O M
Scuol

Een oud gebruik waarmee 
men de gunst van de 

zonnegod veilig hoopt  
te stellen. 

Luisteren naar sprookjes
Van oudsher is de kersttijd een 

tijd om naar sprookjes te 
luisteren. Ooit zaten de mensen 

daarbij rond het vuur. Ze 
kropen dicht bij elkaar en 

vertelden elkaar verhalen. De 
betekenis van het vuur is 

veranderd, de sprookjes zijn 
gebleven. En ze worden tijdens 

de kersttijd op heel speciale 
plekken verteld. 

M Ä R L I T R A M
Zürich

Tijdens de rit in de Märlitram 
(sprookjestram) vertellen twee 

engelen het kerstverhaal.

C H L AU S H Ü S L I
Muri

Soms kun je de kerstman  
zelfs bezoeken in zijn hut in  

het Maiholzwald. 

S P R O O K J E S S TA D
Stein am Rhein  

De hele plaats verandert  
in een sprookjesstad.

T egenwoordig vind je onder veel kerst-
bomen als vanzelfsprekend een kerst-

stal. De kerststal was ooit een katholiek 
gebruik en de kerstboom een protestants 
gebruik. Nu zijn beide tradities harmonieus 
verenigd. 

Het uitbeelden van de geboorte van Jezus 
met figuurtjes is echter een oud gebruik dat 
tot in de 19de eeuw vooral in kerken gedaan 
werd, omdat figuren van hout duur waren. 
Aan het eind van de 19de eeuw werden ze 
voor privégebruik van papier gemaakt, pas 
later van hout. De beroemdste Zwitserse 
kerststalfiguren komen uit Brienz in het 
Berner Oberland. 

Kerstverhaal  
van hout

Zorg er
 alsjebli

eft 

voor dat
 mijn  

mama w
eer gezo

nd 

wordt en
 dat we

 

allemaa
l samen

 

kerst ku
nnen  

vieren.

Lief Kerstkind,  
jij hebt vast en zeker veel  te doen. Ik wil graag  hebben wat ik op het papier heb geplakt. Blijf gezond.
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Stap thuis al in de schatkist van Zug  
en ga op ontdekkingsreis

A D V E N T S M A G I E  I N  Z U G  

Ook in Zug wordt de kersttijd met alle zintuigen gevierd. De verlich-
ting betovert de stad op een heel bijzondere manier, terwijl de heer-
lijke geur van glühwein, raclette en crêpes uit Metalli, het trefpunt 
voor de advent, waait. Bovendien is de oude binnenstad van Zug met 
zijn kleine maar fijne winkeltjes een echte schatkamer om lokale ge-
schenken te kopen. Wensen die daar niet vervuld kunnen worden, 
hang je het beste aan de wensboom, zodat ze het komende jaar mo-
gelijk alsnog in vervulling gaan. Maar niet alleen de hoofdstad van 
het kanton is verslaafd aan de kerstmagie. Ook andere gemeenten in 
Zug hebben uitnodigende kerstmarkten.

Slenteren over een kerstmarkt geeft al de nodige voorpret. In 1978  
betoverde de oudste kerstmarkt van Zwitserland – in Basel A  – zijn 
bezoekers voor het eerst. Intussen wordt deze traditie in heel Zwit-
serland geleefd. Zowel in de grote steden als op het platteland. De  
onmiskenbare geur van glühwein en zoete kerstkoekjes mag hierbij 
niet ontbreken. Evenmin als de kleine en grote schatten die netjes in 
de kraampjes uitgestald liggen.

De mooiste  
kerstmarkten in 
Zwitserse steden

T I J D E N S  D E  A D V E N T S T I J D
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Kerstmarkten  
verkennen in heel  
Zwitserland

Fondue- en raclette-
belevenissen die 
meer bieden dan 
kaas alleen

 
Montreux

De vliegende kerstman boven 
de sfeervolle kerstmarkt van 
Montreux heeft al bijna een 

cultstatus aan de oevers van het 
Meer van Genève. 

Lugano
“Natale in Piazza” begint met 
het aansteken van de kaarsen 

op de Piazza Riforma. Eén 
kerststal geeft zelfs licht onder 

het wateroppervlak van het 
Meer van Lugano.

 
Luzern 

De kerstmarkt is hier midden  
in de oude binnenstad, op de 

Franziskanerplatz. De  
Franziskaner-fontein wordt 

dan de grootste adventskrans 
van Centraal-Zwitserland.

Thun
De carrousel draait trouw zijn 

rondjes met nostalgische 
magie, terwijl de geur van  
glühwein uit de liefdevol 

versierde houten hutten waait.

Schaffhausen
Met kerst wordt de 800 jaar 

oude kloostergang van  
het Allerheiligenklooster in 

Schaffhausen een kerstmarkt – 
een met een heel bijzonder 

decor.

Lausanne
De fonkelende kerstmarkt kun 

je van bovenaf bewonderen 
vanuit een reuzenrad, terwijl je 
beneden in een paardenkoets 
van een gezellige fondue kunt 

genieten.

D E  G E U R  V A N  G L Ü H W E I N

F O N D U E M A G I E

F O N D U E R EC E P T E N

Emmentaler AOP, Walliser Raclette AOP

Le Gruyère AOP, Tête de Moine AOP

Le Gruyère AOP, Vacherin Fribourgeois AOP

Appenzeller, Tilsiter

Ontdek hier alle 
fonduerecepten

Oost-Zwitserse fondue
In deze fondue smelten Appenzeller  
en Tilsiter kaas samen tot een pittige  

combinatie.

Kaasfondue met porcini
Een paar porcini-paddenstoelen geven  
een verrassende twist aan de klassieke 

moitié-moitié.

Walliser tomatenfondue
De tomaten en kaas toveren  

de zomer en winter om tot een  
nieuw geheel.

Tête-de-Moine-fondue
De kaaskrulllen van de Tête de Moine  

verdwijnen in de fondue, maar magisch 
blijft het toch.  

Hotel Schweizerhof  
Bern & The Spa*****

Hoog boven de daken van Bern, 
met uitzicht over de winterse 
stad, wordt in “Tubbo” zowel 

voor de lunch als het diner 
raclette geserveerd. 

Restaurant Le Chalet  
de Gruyères

In het “Chalet”, in het hart van 
kaasland Fribourg, worden 

fondue en raclette met 
regionale charme geserveerd.

Sorell Hotel Zürichberg:  
Chalet Züriberg

De ingrediënten voor de fondue 
van het huis – of het nu kaas of 

chinoise is – komen uit de streek. 
Er wordt getafeld bij de gezellige 

open haard. 

Hotel Steinbock***, 
 Pontresina

De fondue wordt hier in een oude 
kabelspoortrein geserveerd.  
Hij blijft op de grond, maar je 
zweeft toch nog een beetje.
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Kunstzinnig 
Basel
9:00

Bäckerei Kult
Bäckerei Kult maakt de lekkerste 

baksels van de stad. Warme 
croissants, sandwiches  

of zoetigheden: alles is van 
topkwaliteit.

10:00
Kunstmuseum Basel

Het Kunstmuseum herbergt een 
van de belangrijkste openbare 

collecties ter wereld. Het 
hoofdgebouw uit 1936 is 

sindsdien uitgebreid met het 
Kunstmuseum Basel | Gegen-

wart en de nieuwbouw.

12:00
Middaguur op de Münsterplatz

Restaurant Zum Isaak aan de 
Münsterplatz biedt elke dag 

heerlijke lunchmenu’s. Wie na 
het eten nog wat tijd heeft kan 

het munster van Basel bezoeken.

15:00
HEK

In het Dreispitzareal staat het 
“Haus der elektronischen 
Künste”, een ruimte voor 

hedendaagse kunst met de 
nadruk op elektronische media 

en een van de helderst stralende 
sterren aan de museumhemel 

van Basel.

18:00
Kunsthalle Basel

Deze in 1872 opgerichte 
kunstgalerij is de oudste van 

Zwitserland. Nationale en inter-
nationale kunst vullen elkaar aan 

onder dit historische dak.

Basel ontdekken  
in de winter 

12u
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Filip, hoe is Cicolupo ontstaan? 
Joel Lobsiger Vargas en ik hebben samen in 
Zürich de opleiding kunst en vormgeving 
(Vermittlung von Gestaltung und Kunst) ge-
daan. Tijdens de werkplaatslessen die on-
derdeel waren van onze studie maakten we 
voor het eerst kennis met lassen en metaal-
bewerking. Samen met Manou Clément en 
Pascal Martinoli hebben we toen Cicolupo 
opgericht. Tot dan toe had Pascal vooral met 
hout gewerkt. Nu begonnen we beide mate-
rialen te combineren. Joel en Manou zijn in-
tussen vertrokken en zo bestaat Cicolupo 
nu enkel nog uit Pascal en mezelf.

Is jullie kunstbeoefening altijd  
duurzaam geweest? 
Ja, we hebben de materialiteit van gebruikt 
metaal altijd al aantrekkelijker gevonden. 
Bovendien was het vanaf het begin al leuk 
om naar de schroothoop te gaan en te rom-
melen naar materiaal dat door zijn toestand, 
verwering en legering een verhaal vertelt. In 
de regel is dat de esthetisch meest aanspre-
kende patina.

Nieuw materiaal kopen was dus  
nooit aan de orde.
Nee. Want zelfs oud metaal kan opgepoetst 
worden en ziet er dan gedeeltelijk als nieuw 
uit. Dat is het mooie ervan, het is heel duur-
zaam, zelfs als het al gelast is. We genieten 
van het hele proces: de reis naar de schroot-
hoop, het uitzoeken van metaal, de bewer-
king en de samenstelling tot ons voltooide 
kunstwerk.

Was het moeilijk om een relatie op  
te bouwen met plaatselijke schroot-
handelaars? 
In het begin waren er een aantal sceptisch 
en wisten ze niet echt wat we wilden.  
Met recyclingbedrijf Thommen hadden we 

echter vanaf het begin een goede relatie. 
Ook omdat de vader van de huidige eigenaar 
de beroemde Jean Tinguely had afgewezen 
toen hij nog onbekend was. Achteraf kun je 
zeggen: dat was een vergissing. Dat mag 
niet nog eens gebeuren en daarom nam 
Thommen ons aan boord.

De vergelijking met Tinguely en zijn  
bewegende metalen objecten ligt voor de 
hand. Is hij nog steeds een inspiratiebron 
voor jullie? 
De materialiteit is zeker vergelijkbaar, ook 
omdat veel van de onderdelen die we gebrui-
ken uit zijn tijd stammen. Dit is te zien aan 
de samenstelling van het metaal, veel onder-
delen zouden tegenwoordig niet meer zo  
gemaakt worden. En natuurlijk is zo'n in-
vloedrijk oeuvre altijd een inspiratiebron.

Waarom zijn dieren een terugkerend  
motief in jullie werken?
Aan de ene kant zijn de dieren die wij bou-
wen machtige verschijningen die in con-
trast staan met de soms delicate afzonder-
lijke onderdelen. Maar aan de andere kant 
willen we het schijnbaar organische totaal-
beeld ook afzetten tegen de technische com-
ponenten. Als we abstracte sculpturen bou-
wen, proberen we een contrast te scheppen 
met het natuurlijke element hout.

Wat komt eerst: 
het materiaal of het bouwplan? 
We maken in principe geen plannen, alleen 
ruwe schetsen met de kenmerken van het 
werk dat we willen maken. We gebruiken 
draad om volume te creëren en modelleren 
daar dan materiaal omheen. In die zin zijn 
onze werken geen sculpturen, maar plastie-
ken. We voegen materiaal toe of verwijderen 
het juist.

De schoonheid van  
gebruikte materialen

Filip Wolfensberger van het kunstenaarsduo Cicolupo uit 
Basel in gesprek over schroothopen en Jean Tinguely.

b a S e l



Wat is Prototypes? 
Het korte antwoord is: een modelabel uit 
Zürich. Het meer gedetailleerde antwoord: 
we zijn een melange van een klassiek label 
en een doe-het-zelfaanpak. De oorsprong 
ligt in onze studio, maar we laten het aan de 
consument over hoe het kledingstuk eruit 
moet zien. Uiteindelijk maken we prototy-
pes, die we in drie verschillende lijnen ver-
delen.

Kun je die drie lijnen uitleggen? 
Daarvoor moet ik even kort uitweiden, er  
is namelijk een uitgangspunt op basis waar-
van we deze lijnen gelanceerd hebben.

En wat is dat?
Er zijn verschillende manieren om duur-
zaam te werken in de kledingindustrie. Een 
duurzame productieketen is één manier en 
daar wordt druk over gedebatteerd. Het 
grootste probleem is echter de massale 
overproductie van afgewerkte kledingstuk-
ken dan wel per meter verkochte stoffen 
voor de productie van kleding. Dat was het 
uitgangspunt en de aanzet voor drie lijnen: 
Protopacks, Protoprints en Second Life 
Line.

Laten we beginnen met Protopacks. 
Protopacks zijn door ons ontwikkelde in-
structies om nieuwe kledingstukken te 
naaien uit afgedankte kledingstukken. In 
plaats van oude trainingsbroeken weg te 
gooien, worden ze bijvoorbeeld omgetoverd 
tot een hoodie. Of een minirok genaaid van 
stropdassen. Geen twee eindproducten zijn 
hetzelfde want de kledingstukken die er-
voor gebruikt worden komen uit de eigen 
garderobes. 

En de Second Life Line? 
Die komt tot stand uit de overgeprodu-
ceerde stoffen per meter en de kledingstuk-
ken die in een depot eindigen. Deze lijn 

wordt door ons ontworpen en daarna in 
winkels over de hele wereld verkocht, dus 
net als een klassiek modelabel. 

Protoprints is de naam van de derde lijn.
Die is wat radicaler: in plaats van kleding-
stukken met prints in de winkels te hangen, 
verkopen we nu alleen de prints. Je kunt dus 
zelf bepalen op welk kledingstuk en waar je 
onze opdruk precies wilt strijken. In het 
beste geval blijft dat kledingstuk zo nog een 
tijdje in je garderobe. En we vermijden dat 
we een T-shirt met dezelfde opdruk in drie 
verschillende kleuren in de handel brengen.

Was duurzame mode vanaf het begin 
een voorwaarde voor Prototypes? 
Absoluut. Mijn werkpartner en ik werkten 
al in deze sector en het was voor ons moeilijk 
te bepalen onder welke voorwaarden we nog 
als ontwerpers wilden werken. Na de olie-in-
dustrie is de textielindustrie de grootste mi-
lieuvervuiler.

Dit consequent doorvoeren 
lijkt me nog een hele uitdaging.
Natuurlijk is het maken van duurzame kle-
ding eerst en vooral een beperking. Maar we 
zijn ervan overtuigd dat die beperking uit-
eindelijk de creativiteit verhoogt en nieuwe 
denkpatronen oproept. De mode-industrie 
moet veranderen. We willen ons ontwerp 
niet op de voorgrond plaatsen, maar eerder 
een gesprek op gang brengen tussen de con-
sument en het kledingstuk.

Met succes.
Het is gewoon ook een genoegen om broe-
ken te zien die gemaakt zijn van oude das-
sen, die esthetisch mooi zijn en toch iets  
eigentijds belichamen.

proto-types.ch

“Uit een trainingsbroek  
ontstaat een hoodie”

Het label Prototypes in gesprek over duurzame  
denkpatronen in de mode-industrie, uitgangspunten  

en genieten van je eigen ontwerpen.

Z ü r i C h

i 
Vintage in  

Zwitserland

Flohmarkt Bürkliplatz 
Zürich

Elke zaterdag (mei tot oktober) 
zijn er talrijke snuisterijen en 

curiosa te vinden tussen de  
oever van het meer en de  

Limmat.

GHG-Brockenhaus
St. Gallen

De Brocki (kringloopwinkel)  
in de Goliathgasse bij de  
Marktplatz is een begrip  

in St. Gallen – met een ruim 
aanbod op 3 etages.

Vintage Store 
Basel

Hier vind je een mooi samenge-
stelde selectie van vintage  

kleding en hedendaagse mode.

Throwback Vintage
Lausanne

Throwback Vintage is tegen 
fast fashion – en overtuigt  

met een ruime keuze aan merk-
kleding in de allerbeste staat.

Strandgut Flohmarkt
Luzern

In het omgebouwde overdekte 
zwembad van Luzern worden 

regelmatig vlooienmarkten  
gehouden. In het voormalige 

zwembad zijn er allerlei spullen 
waarop de bezoekers kunnen 

afdingen. 

Flair 3
Genf

Eigenaresse Marisa is een  
unicum: ze geeft haar klanten 

niet alleen advies voor  
aanstaande gelegenheden, 

maar past ook zelf veel  
kledingstukken.  

Brockenhaus Grüze
Winterthur

Verspreid over twee verdiepin-
gen vind je serviesgoed,  

meubels en een indrukwek-
kend kledingaanbod – met  

een aparte afdeling voor  
merkkleding.
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Duurzaam Bern  

10:00
Eerlijke mode

Rrrevolve in Bern biedt duur-
zame mode. Behalve kleding 
betekent dat ook slimme en 

duurzame alternatieven, van 
drinkflessen tot tandenborstels 

en beddengoed.

11:00
Werkstadt

Een paar stappen verder draait 
alles om de inwendige mens. 

Koffie, zoete en hartige hapjes, 
lunchmenu’s of aperitiefhapjes: 

alles komt van een duurzame 
productie, vaak uit de streek, en 

is dikwijls ook biologisch.

13:00
Winkel Bern en Brocki

De wijk Lorraine staat bekend 
om zijn kringloopwinkels.  

Selecte vintage meubels zijn te 
koop bij Winkel Bern en een 

bonte mengeling van kleding, 
boeken en keukengerei vind je 

in het Bärner Brocki.

15:00
Café Kairo

Hier gaan cultuur en culinaria 
hand in hand: Café Kairo ser-

veert een ruime keuze aan 
drankjes en seizoensgebonden 
snacks. En wie wat langer blijft 
kan er genieten van lezingen, 

concerten en workshops.

18:00
Barbière

Hier lonkt het bier van de tap 
uit de microbrouwerij, een  

passende afsluiting van de dag.

12u
b e r n
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Hoi, waar zijn jullie op dit moment? 
Camille (C): We gaan drie maanden lang  
koken voor de gasten van Casa Belvedere op 
Alp Grüm. Tot die tijd is Aplati op vakantie, 
dus helpen we momenteel mee op een boer-
derij in onze thuisregio Bern. Zo bekijken 
we wat er gebeurt voordat de producten in 
onze keuken belanden.

Kun je Aplati kort voorstellen?
Céline (Cn): Aplati, dat zijn wij tweeën en 
wij zijn zussen. Als pop-up zijn we een tijde-
lijke keuken, tot nu toe in de winter in onze 
thuisregio rond Bern, in de zomer in een van 
de bergregio’s. Door de nauwe contacten 
met onze producenten en de uitwisseling 
met de streek en zijn tradities, hopen we de 
verhalen achter onze producten te ontdek-
ken en deze op het bord te brengen.

Hoe voer je de dialoog 
met je producenten?
Cn: We hebben ons voorgenomen om in het 
tussenseizoen in de buurt te blijven van de 
boerderijen die ons bevoorraden. Daarom 
ben ik nu hier in het Gürbetal. Als we een 
pop-up runnen, rijden we persoonlijk een 
keer per week langs om de bestelde goede-
ren op te halen met onze Volkswagenbus. 
Als de tijd het toelaat drinken we een kop 
koffie en praten we over het werk van de 
producenten of over actuele problemen in 
de landbouw.

Waarom haal je de boodschappen per-
soonlijk op en laat je ze niet bezorgen?
C: Aan de ene kant wegens de eerder ge-
noemde wens om een persoonlijke relatie 
met de producenten te onderhouden. An-
derzijds zijn er ook kostenoverwegingen: ik 
ben nu hier op de boerderij, het kost immens 
veel inspanning om biologische groenten te 
verbouwen. We willen uitsluitend werken 
met duurzame en regionale ingrediënten, 

maar die zijn duurder dan de gebruikelijke. 
Als we ze zouden laten bezorgen, zouden we 
ze niet meer kunnen betalen. En kleine 
boerderijen leveren trouwens meestal niet.

Dat vergroot de waardering 
voor het product.
C: Zeker. Daarom bestaat ons afval uitslui-
tend uit de etensresten van onze gasten. 
Keukenafval weggooien is voor ons ondenk-
baar. De waardering voor de producten 
neemt toe door het persoonlijke contact dat 
we aan onze gasten doorgeven. Deze brug 
slaan tussen producenten en gasten is de  
essentie van wat we met Aplati doen. 

Hoe vermijd je keukenafval?
Cn: In elke gang proberen we ons op één  
levensmiddel te concentreren en dat in 
meerdere facetten te laten zien. Dat resul-
teert in drie tot vier componenten. Het is een 
uitdaging om het klaar te maken: we geven 
elk product de ruimte die het in onze ogen 
verdient. Selderij, bijvoorbeeld, is een veel-
zijdige groente: je kunt het gekookt, gegrild, 
gepureerd of gebakken eten, en afhankelijk 
van hoe het klaargemaakt wordt, smaakt 
een en dezelfde groente totaal anders. Uit-
eindelijk is dat het uitgangspunt waarop we 
Aplati runnen.

Heb je nog kooktips voor  
particuliere huishoudens? 
C: Kijk minder naar recepten en meer naar 
welke ingrediënten er in de koelkast liggen. 
Zo kunnen restjes vermeden worden en ont-
staan er nieuwe creaties. En door groenten 
rechtstreeks bij de producenten te bestellen 
word je je meer bewust van regionale pro-
ducten en de plaatselijke landbouw.

aplati.ch

“We willen dicht bij de boerderijen  
zijn die ons bevoorraden”

Een gesprek met de jonge restaurateurs Camille en Céline Rohn  
van het mobiele pop-uprestaurant Aplati.

h e e l  Z w i t S e r l a n d
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De conciërge staat 
discreet voor je klaar. 

Met veel informatie en 
tips vervult hij al je 

wensen. 
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  Op weg naar succes
De Zwitserse jonge talenten in 
het alpineskiën, zus en broer 
Mélanie en Loïc Meillard, samen 
op de afdaling in Hérémence.



h É r É m e n C e

Wat doe je naast het skiën?
Mélanie (M): In de eerste plaats ben ik be-
roepsatlete en dat blijft telkens als ik ge-
niet in mijn achterhoofd. Maar ook los 
daarvan ben ik graag sportief bezig, maak 
ik lange wandelingen en geniet ik van het 
leven en mijn vrije tijd in al zijn facetten.
Loïc (L): Wedstrijdsport is niet alleen ons 
beroep, maar ook onze passie. Dat is pre-
cies waarom sport in het algemeen, ook 
buiten de piste, een belangrijk deel van 
ons leven is.

Loïc, jij houdt ook van fotografie hè?
L: Ja, dat klopt. Maar het is moeilijk te 
zeggen hoe deze passie is ontstaan. Ik 
maakte altijd al graag foto’s. Dus kocht ik 
een goede camera. Dankzij mijn carrière 
kan ik veel reizen. Ik heb daarbij gemerkt 
hoe graag ik nieuwe mensen, gewoonten 
en culturen leer kennen. Met de camera 
kan ik deze herinneringen en momenten, 
die ik vaak samen met de ploeg beleef, 
vastleggen en mee naar huis nemen.  

Dus het is ergens een compensatie  
voor de wedstrijd?
L: Absoluut. Fotografie geeft me de gele-
genheid om mijn omgeving anders waar te 
nemen en de wedstrijden een beetje op de 
achtergrond te zetten. Het leidt mijn ge-
dachten af en in het beste geval heb ik dan 
ook nog een mooie herinneringsfoto.

Wat raad je bezoekers van jullie  
geadopteerde woonplaats Hérémence 
aan?
M: Hérémence ligt in het Val d’Hérens, een 
van de vele zijdalen van het Rhônedal. Er 
zijn hier in elk jaargetijde tal van moge-

lijkheden om de natuur te ontdekken en te 
beleven. De Grande Dixence, de hoogste 
zwaartekrachtdam ter wereld, is ook hier 
te vinden. Het is een populair uitkijkpunt. 
In de zomer kunnen bezoekers een wande-
ling maken over de imposante dam en in 
de winter kunnen ze het bouwwerk vanuit 
het skigebied bewonderen.

Aan de voet van de dam moet er  
minstens zoveel te bewonderen zijn.
M: Dat klopt. Daar ligt het dorp Pralong. 
Het is er ’s winters net een sprookje, en 
daarom noemt de lokale bevolking de 
streek ook wel het “Lapland van Zwitser-
land”. Scandinavische avonturen zijn dus 
ook in Wallis mogelijk.
L: De omgeving is wild en natuurlijk, per-
fect voor sneeuwschoenwandelen of een 
winterwandeling. En wie wil langlaufen 
vindt hier prima condities en een uniek 
winterlandschap.

We hebben het nog niet eens over het 
skigebied gehad.
M: In de winter worden de meeste locals 
en bezoekers natuurlijk naar de pistes ge-
trokken. Loïc en ik maken graag onze eer-
ste afdaling al om 8.30 uur. Om deze tijd 
wordt de Alpenketen prachtig gekleurd 
door de zonsopgang. Een perfect begin 
van de dag.
L: Ik raad iedereen aan de skidag te begin-
nen in Les Masses, een klein dorp boven 
Hérémence. Daarvandaan brengt de stoel-
tjeslift je rechtstreeks naar Les 4 Vallées, 
het grootste skigebied dat volledig in 
Zwitserland ligt. Alle skiliefhebbers ko-
men daar aan hun trekken. 

Speeltuin Val d’Hérens
Mélanie en Loïc Meillard zijn al op jonge leeftijd lid 
van het Zwitserse nationale alpineskiteam. Broer en 

zus praten over hun hobby’s en hun geadopteerde 
woonplaats Hérémence.

 
Het Val d’Hérens in je bloed: 

broer en zus Meillard.

’s Ochtends vroeg van de skipistes genieten en je daarna ontspannen 
op het zonneterras? Geen probleem in Hotel Eringer in Les Masses, 
dankzij het ski-in ski-out aanbod.
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ZwitserlandMobiel 
Duurzame winterbelevenissen: meer dan 600 uitstapjes  
met ov-aansluiting in één muisklik.

» App ZwitserlandMobiel
» schweizmobil.ch/winter
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S N O W 2 5

Ongecompli-
ceerd naar de 
sneeuw
Voordelig plezier

Iedereen onder de 25 jaar kan 
nu een middagskipas krijgen, 
inclusief de reis van en naar 
elke Zwitserse stad met het 
openbaar vervoer voor tussen 
CHF 25,– en CHF 45,–, zelfs 
zonder halfgeldkortingskaart! 
Maar opgelet! Alleen zolang 
de voorraad strekt.
MySwitzerland.com/snow25 

S L E E P 2 5

Voordelige 
slaapplaatsen   
Korte trip met vrienden 

Dit mag je niet missen: een 
overnachting in een meerper
soonskamer in een Zwitserse 
jeugdherberg is voor ieder
een onder de 25 mogelijk 

voor slechts CHF 25,– inclusief 
ontbijt. Nu bestellen – beperk
te voorraad!
MySwitzerland.com/sleep25 

Eisweg Engadin
Op naar het gladde ijs

A   Vanaf Sur En in het 
Unterengadin slingert een drie 
kilometer lange ijsweg door 
besneeuwde bossen langs de 
rivier de Inn. Schaatsen voor 
jong en oud kunnen direct ter 
plaatse gehuurd worden.

Plezierig skiën
Fantastische bergwereld

B  40 kilometer pistes, 
besneeuwde berghellingen:  
dat is het winterparadijs  
van Elm. Het uitzicht op het 
UNESCOwerelderfgoed 
Tectonic Arena Sardona en de 
gletsjers van de Tschingel
hörner maken het borrelplank
je in restaurant Bischof alp of 
het aperitief in de Munggä 
Hüttä helemaal af. 

Bounè Rodzo
Winterpret in Charmey

C   Kabouter Bounè Rodzo 
helpt niet alleen de bergboe
ren in Charmey tijdens het 
alpiene seizoen, hij heeft ook 
een geweldig winterpark. 
Snowtubing, voetbalgolf, 
sneeuwballengevechten en 
nog veel meer staat bezoekers 
vanaf 3 jaar te wachten.

De Spa-boot
In een hotpot over het meer

Zelfs in het diepst van de 
winter kun je met vrienden 
genieten van een ontspannen 
tochtje over de Brienzersee in  
de HotTug. De boot is gevuld 
met 38 graden warm water. 
Snacks en drankjes zijn ter 
plekke verkrijgbaar. Diep 
ademhalen en genieten.

Tips voor boeiende belevenissen en winterse uitstapjes  
bij goed of slecht weer: de gezelligste skihutten, tentoonstel-
lingen in musea en kuuroases, je vindt ze hier. 

FA M I LY D E S T I N AT I O N

Voor jong  
en oud
Perfecte gezinsvakanties 
van A tot Z

Gezinnen zijn echt van 
harte welkom in de  
24 vakantieplaatsen met 
het Family Destination 
keurmerk. Het aanbod is er 
speciaal afgestemd op de 
behoeften en wensen van 
kinderen en hun verzorgers. 
Onze highlights: 
 m Sledehondentocht 
      in Toggenburg
 m Detective Trail in Sörenberg
 m Snowtubing in Nendaz

MySwitzerland.com/family W
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Internationale bezoekers én locals zoeken elk jaar in groten getale 
de weg naar boven. De pistes hier zijn perfect geprepareerd en de 
hotels zijn van internationale kwaliteit. In de 19de eeuw waren  
gasten nog huiverig voor de Zwitserse winter en de ruige bergen. 
De Snow Sports Hotels-brochure toont de ontwikkelingen van  
de wintersport van toen tot nu.

Overzicht Snow Sports Hotels 
A  Skiën naar voorbeeld
E  Iedereen op de ski’s
D  Geschiedenis van de Zwitserse bergbanen
C  In de loop van de tijd
B  Trends in de sneeuw met Andri Ragettli

SNOW SPORTS HOTELS 

Als je je vrije tijd actief wilt doorbrengen en naar de besneeuwde Alpen wilt kijken, is deze brochure perfect voor 
jou. De Snow Sports Hotels zijn thuis in de schilderachtige berggebieden en bieden een gevarieerd activiteiten-
programma voor je actieve dagen op de skipistes en langlaufloipes. Veel plezier bij het doorbladeren!
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De Zwitserse skischolen hebben het juiste aan-
bod voor elk ski- en leeftijdsniveau. De skile-
raren hebben de reputatie dat ze de beste ter 
wereld zijn in wat ze doen. Swiss Snowsports 
waagde een poging en stuurde een beginner 

naar skileraar Alexandra.
A

Dag 1
Dankzij de begeleiding door instructeurs van 

de Zwitserse skischolen verloopt de kennisma-
king met de sneeuwsport ook op volwassen 

leeftijd voorspoedig. De scholen bieden 
diensten aan in verschillende talen en helpen 

hun skigasten bij de kennismaking met de 
uitrusting en het maken van hun eerste 

bochten. 

B

Dag 2
De stembocht, een basistechniek van het 

skiën, wordt met geduld en fijngevoeligheid 
geoefend. Alexandra weet dat herhaling tot 
routine en zekerheid leidt. Dat is de enige 
manier om vertrouwen op ski’s te krijgen.

C

Dag 3
Skileraren hebben er oog voor om fouten en 

slechte gewoonten meteen vanaf het begin af 
te leren. Op de derde dag verdwijnt de angst 

helemaal, de bewegingen worden natuurlijker 
en je durft meer. Volgende winter kun je dan 

volop genieten van het skiën.

Zwitserse skischool  
voor volwassenen 

Hoe ervaren of onervaren  
de bezoekers ook zijn, de 
Zwitserse skischolen zijn  
er om hen te helpen. 

Z e r m a t t
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BOUTIQUE & DESIGN 
HOTELS

SPA & VITALITY HOTELS

SWISS HISTORIC 
HOTELS

TYPICALLY SWISS HOTELS

SWISS FAMILY  
HOTELS & LODGINGS

Ja Nee

Nee Nee

Ben je toe aan vakantie?
We hebben 600 selecte accommodaties gesorteerd 
op interesses. Ben je klaar om je volgende time-out 

te plannen?

Ben je met je team de volgende workshop of 
bedrijfstrip aan het plannen?

De natuur is je vriend en 
je zou het liefst de hele 

dag buiten zijn?

Ja Ja
Je hebt inspiratie nodig!
Je vindt deze op p. 62 of  
 MySwitzerland.com/hotels

SNOW SPORTS HOTELS

Nee Ja

Ben je sportief op 
weg?

Nee

Kalmeert de gedachte aan 
warm water en de intense 

geur van hout je?

Ja

Begin je pas 
binnenshuis echt 
goed te bloeien?

Nee

NeeJa

Zijn design, kunst 
en stijlvolle dingen 
belangrijk voor je?

Ja

Geen van beide? Dan 
heb je vast een familie 

die steeds de regels 
verandert.

Ja
Ja

Ja

Nee
Nee

Nee

Nee

Ben jij pas gerust 
als alles rustiek 
en vol Zwitserse 

charme is?

Diep doorademen. Het 
komt wel goed. Begin 
nog een keer rustig bij 

het begin.

Aha! Ben je een historicus in 
hart en nieren en wil je graag 

een reis terug in de tijd maken? 

Ja

Ja Nee

Nee Ja

Zwitserland Toerisme en Transhelvetica hebben acht accommodatiebrochures gemaakt waarin voor elke smaak en  
stemming hotels worden voorgesteld. Vind de accommodatie die bij jou past!

Alle boekjes in een oogopslag:
 MySwitzerland.com/brochures

7

SWISS BIKE HOTELS
4

INSPIRERENDE 
SEMINARHOTELS    

6

5

3

2

1

8

Hebbes! De winter is jouw 
seizoen en je wilt 

meteen uit je bed de vers 
besneeuwde pistes op?

Weet je zeker 
dat je toe bent aan 

vakantie?
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Geniet van de 
frisse berglucht
Idyllische time-out in Fransspre-
kend Zwitserland

A  VillarssurOllon is een 
mooi dorp in de Alpes vaudoi
ses, ver van de drukte van de 
stad. Het hele jaar door worden 
hier allerlei buitenactiviteiten 
georganiseerd. Het Victoria 
Hotel & Residence ligt in een 
vredige omgeving en is een 
ideale plek voor alle reizigers 
die er even tussenuit willen om 
nieuwe energie op te doen en 
te genieten van de zuivere 
berglucht.

à	 Handig en betrouwbaar  
 van A tot Z.

:	Gezelligheid 
 staat voorop.

y	 Insidertip: de piste die direct  
 voor het hotel langs loopt.

Ontdek de  
Snow Sports Hotels 

SNOW SPORTS
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
snowsportshotels

Deze accommodaties zijn het 
paradijs voor elke sneeuwspor-
ter – ideaal om uit te rusten na 
een dag vol actie op de pistes of 
de loipes, je uitrusting te onder-
houden en de volgende dag als 
eerste terug op de berg te zijn. 
Hier komen de behoeften van  
de gasten op de eerste plaats.

Victoria Hotel & Residence A

Villars 

Hôtel Nendaz 4 Vallées & Spa
Haute-Nendaz

Bever Lodge
Bever

Aspen Alpin Lifestyle Hotel 
Grindelwald

Reka-vakantiedorp Sörenberg
Sörenberg

Grindelwald



 C
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SWISS  
FAMILY  
HOTELS &  
LODGINGS
MySwitzerland.com/ 
familyhotels

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

Jufa Savognin
Savognin

Reka-vakantiedorp 
Wildhaus A  
Wildhaus

LUXURY 
HOTELS & 
HOMES
MySwitzerland.com/luxury

Indrukwekkende architectuur, 
uitstekende service, creatieve 
gastronomieconcepten. In de 
vijfsterrenhotels van Zwitser-
land lezen ze je wensen van je 
gezicht af.

Grand Hotel Kronenhof D  
Pontresina

The Chedi Andermatt
Andermatt

BOUTIQUE & 
DESIGN 
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
boutiquedesign

Hoge ontwerpeisen, een duide-
lijke vormtaal, zorgvuldig gese-
lecteerde materialen – Boutique 
& Design Hotels worden geken-
merkt door inspirerende archi-
tectuur en design. 

Whitepod Eco-Luxury Hotel C

Les Giettes

TYPICALLY 
SWISS
HOTELS
MySwitzerland.com/typisch

Regionale bouwstijl, traditionele 
inrichting of Zwitserse speciali-
teiten op het menu: Typically 

Swiss Hotels – zowel de stads- 
paleizen als de landelijke hotels – 
laten het hart van elke Zwitser-
landliefhebber sneller kloppen.

Hotel Alpenland F  
Lauenen 

INSPIREREN-
DE SEMINAR-
HOTELS
MySwitzerland.com/ 
inspiration

Vergaderen met uitzicht op een 
prachtig bergpanorama, in een 
voormalig klooster of in een  
luxueuze hightechtent: inspire-
rende seminarhotels zorgen met 
hun bijzondere locatie en uitzon-
derlijk ondersteunend program-
ma voor geslaagde vergaderingen.

Schloss Hünigen G  
Konolfingen

SWISS  
HISTORIC 
HOTELS
MySwitzerland.com/historic

Of je nu een grand hôtel uit de 
belle époque kiest of een barok 
gasthuis: in de Swiss Historic  
Hotels slapen gasten achter histo-
rische muren en genieten ze van 
de sfeer van vervlogen tijden. 

Jugendstil-Hotel Paxmontana 
Flüeli-Ranft 

La Couronne Hotel Restaurant 
Solothurn

SPA &  
VITALITY 
HOTELS
MySwitzerland.ch/spa

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

Hôtel de Rougemont & Spa B

Rougemont

Seminar- & Wellnesshotel Stoos
Stoos 

E
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Ontdek meer 
hotels en 
accommodaties.

 Vind de juiste accommodatie voor elke  
smaak en voorkeur.

Alle andere accommodaties in een oogopslag:
 MySwitzerland.com/parahotellerie



 C
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Wie duurzaam wil reizen, kiest voor het openbaar vervoer. Zwitserland kan bogen op het dichtste verkeersnet 
ter wereld en slaagt er met gemak in om je van de stad naar de besneeuwde Alpen te brengen. De koers voor een 
duurzame toekomst is al uitgezet.

A

Zürich  Arosa
Van de luchthaven van Zürich via het centraal 

station naar Chur. Daar wacht de beroemde 
Rhätische Bahn, die op de weg omhoog  

uitzicht biedt op het indrukwekkende Alpen-
panorama en de idyllische natuur. Het trein-
station in Arosa ligt op een paar passen van 

het dalstation naar de Weisshorn.

B

Zürich  Andermatt
Als je tijd hebt, reis je van Zürich naar Chur  
en stap je daar over op de iconische Glacier  

Express. Door ongerepte winterlandschappen 
en over de Oberalppas bereik je Andermatt, 

waar na de onderdoorgang de Gütsch Express 
gondelbaan op je wacht. De terugweg gaat via 

Göschenen. 

C

Luzern  Engelberg
Twee routes leiden van Luzern naar het ski-

gebied van Engelberg. De Zentralbahn rijdt in 
45 minuten omhoog door besneeuwde land-

schappen en woeste kloven. Maar de route 
over het water is al even schilderachtig: maak 
een ontspannen boottocht over het Vierwoud-
stedenmeer naar Beckenried en van daar per 

bus en trein naar je bestemming.

D

Genève  Saas-Fee
Het autovrije Walliser skimekka Saas-Fee is 
vanuit Genève in iets minder dan drie en een 
half uur en vanuit Zürich in drie uur te berei-

ken. Saas-Fee, ook wel de “Parel van de Alpen” 
genoemd, ligt aan de voet van de Dom, de 

hoogste berg van Zwitserland. 13 vierduizen-
ders omringen het gletsjerdorp.

 MySwitzerland.com/swisstravelpass

Op weg door Zwitserland 
Of het nu een Swiss Travel Pass is, een Swiss  

Half Fare Card of een Savings Day Card: alle tickets 
zijn afgestemd op je persoonlijke reisbehoeften.

.

Grand Train Tour of Switzerland
Op vijf etappes met de Winter Magic Tour langs gletsjers, 
sneeuwhellingen, woeste kloven en bevroren meren:  

 GrandTrainTour.com/wintermagic
 
» Acht dagen in totaal, route kan naar believen gekozen worden
» Telkens twee overnachtingen in Interlaken, St. Moritz en Zermatt
» 2–3 skidagen in geselecteerde skigebieden in Zwitserland



Zürich HB  Unterterzen 
(dalstation)

ongeveer 1 uur
65 perfect geprepareerde 

kilometers piste in de  
drie moeilijkheidsgraden – 
eenvoudig, middelzwaar en 

moeilijk – en 17 liften  
wachten op je.

sbb.ch/snr-flumserberg

Luzern  Engelberg  
(dalstation Titlis)
minder dan 1 uur

Beleef maximaal winter-
plezier op de Titlis. Een 
hoogte van 3020 meter, 

indrukwekkende gletsjers 
en meer dan 80 kilometer 

pistes brengen je in een 
goed humeur.

sbb.ch/snr-engelberg

Snow’n’Rail
Goedkoper skiën in de populairste skigebieden van Zwitserland: 

Snow’n’Rail klanten profiteren van kortingen op de skipas,  
skihuur en privélessen bij geselecteerde Zwitserse skischolen.  

Zo staat zorgeloos winterplezier niets in de weg. 

Verdere winteraanbiedingen: sbb.ch/snownrail

Alpines Museum
Dit museum toont de ber

wereld in kunst, literatuur,
maatschappij, economie 

en politiek en verbindt het
verleden met het heden.

alpinesmuseum.ch

Vakantie in
Zwitserland
Wij helpen je graag om je 

vakantie in Zwitserland zo goed 
mogelijk te plannen.  

Bel voor advies: 
00800 100 200 30

Swissrent Group AG

Goedkoper 
huren

Hier kun je je van top tot 
teen laten uitrusten met  

de nieuwste buitensport- 
uitrusting en -kleding.

swissrent.com

Laad je Snow’n’Rail combi- 
aanbod gemakkelijk op je 

SwissPass. Dit geeft je direct 
toegang tot de voorzienin-
gen in het skigebied. Meer 

info op: 

sbb.ch/snr-swisspass

Zonder wachten  
op de piste

SwissPass  
=

skipas

De Swiss Snow App toont de 
actuele sneeuw- en weers-

omstandigheden in een  
oogopslag, inclusief live 
360° webcambeelden. 

MySwitzerland.com/ 
swiss-snow-app

Beloning

Meer plezier 
op de piste
Talrijke bergbanen

bieden gasten korting op  
de skipas als ze met het 

openbaar vervoer reizen. 

Alle
C O M B I -

A A N B I E D I N G E N  
met max. 20 % korting*

* Bekijk vrijetijdsaanbiedingen op 
sbb.ch/snownrail, te koop vanaf novem-
ber 2022. Kortingen kunnen verschillen 

van aanbieding tot aanbieding.

Vanaf seizoenstart 2022  
online kopen.

Bagagevervoer

Zorgeloos  
reizen

Reis heerlijk ontspannen  
zonder bagage: de SBB  

brengt je bagage van station 
naar station of zelfs van deur 

tot deur.  

sbb.ch/gepaeck

161,9 km/u
haalde Johan Clarey op  

19 januari 2013 in de 
Hanegg schuss op de afdaling 

van Wengen, de hoogste 
snelheid ooit gemeten tijdens 
de wereldbeker alpineskiën.

 
Olympisch kampioen

8 van de 14 medailles op de 
Olympische Winterspelen 

van 2022 in Peking zijn ge-
wonnen door oud-leerlingen 

van de Sportmittelschule 
Engelberg.

 
Didier Cuche

houdt het record als oudste 
winnaar van een wereldbe-

kerwedstrijd in de disciplines 
afdaling, super-G en  

reuzenslalom.

Skiën zoals vroeger 

Skiën is veranderd,  
ski’s zijn sneller geworden, 
skipakken sportiever. Wie 
naar het verleden verlangt, 
vindt op sommige plaatsen 

nog historische ski’s.
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De hoogte in

Culinair Zwitserland
Genietroute 

Als je in een vliegtuig zit en over de hele wereld reist, hebben de lekkere  
maaltijden op je bord al een mooie reis achter de rug. Elk ingrediënt uit de 

boordkeuken heeft zijn eigen verhaal en vertelt over zijn oorsprong, zijn plaats 
van herkomst en zijn producenten. Het bevat authentieke, regionale smaken  

en is inspiratie voor ontdekkingstochten door Zwitserland.

Flauder Holder
uit Flauder AI

A  Zongerijpte bessen en 
kruidenextracten geven 

Flauder Holder zijn authen-
tieke smaak. Wie Appenzell 
bezoekt, gaat naar de kapel 
van St. Karl Borromäus of 

probeert het regionale menu 
en de gevarieerde wijnkaart 

in restaurant Traube.

Roncaia rode wijn
uit Ligornetto TI

E  De Roncaia komt van het 
wijngoed van de beroemde 

wijnmaker Vinattieri. Het ge-
bied rond Monte San Giorgio 

is veelzijdig: in het stenen 
dorpscentrum van Meride  
is een door Mario Botta ge-

bouwd museum en in de 
Grotto Fossati is elk bord  

authentiek uit Ticino.

Agathe Les Dorés 
Beurrés Bio
uit Nyon VD

F  De ingrediënten van deze 
delicate koekjes komen  

allemaal uit Vaud – de afwer-
king is te danken aan de  

ambachtelijke traditie. Als  
je in het mooie stadje Nyon 
bent, bewonder dan de op-
gravingen en bezienswaar-
digheden uit de tijd van de 

Helvetiërs.

SWISS Altitude 1150
uit Elm GL

C  Het exclusieve SWISS  
Altitude 1150 water  

ontspringt uit een gesteente 
in het Sernftal in Glarus dat op 
de Unesco-werelderfgoedlijst 
staat. Vanaf Elm is het uitzicht 
op de Tschingelhörner schit-
terend en wie de buik van de 
berg in wil, kan dat doen bij  

de leisteenfabriek.

g
Hiltl

uit Zürich ZH
D  Hiltl staat in heel Zwitser-

land bekend als pionier  
van de vegetarische en vega-
nistische keuken. Voorheen 

was het restaurant uitsluitend 
bij de Bahnhofstrasse te  
vinden, maar sinds een 

paar jaar heeft het ook een 
vestiging bij de Sihlpost, 

van waaruit de Europaallee 
verkend kan worden.

Tête de Moine
uit Bellelay BE

B  De halfharde kaas uit  
de Berner Jura vindt zijn  

oorsprong in de 12de eeuw  
in het klooster van Bellelay.  

De regio, met zijn lange  
heuvelruggen doorsneden 

door diepe kloven en bedekt 
met bosweiden, is ideaal  

om te wandelen.

A

C

B

E

F

D

à
AL L ES GEREGEL D

Beslis tot 36 uur voor  
je reis welke maaltijden je 

tijdens de vlucht geserveerd 
wilt krijgen.

 pre-flight-shopping.com

CO 2-NEUTRAAL  
VLIEGEN

Verantwoord reizen begint met 
de planning: SWISS biedt je de 
mogelijkheid om een ongecom-
pliceerde bijdrage te leveren aan 

CO2-neutraal vliegen als je je 
vlucht kiest. De volgende opties 

zijn beschikbaar:

SAF

Duurzame kerosine
Compenseer bij het boeken de 

CO2-uitstoot van je vlucht  
door duurzame vliegtuigbrand-

stof te kopen.

Ondersteuning voor 
myclimate

Lever een waardevolle bijdrage 
door te investeren in koolstof-
compensatieprojecten van de 

gerenommeerde Zwitserse 
stichting myclimate.

 swiss.compensaid.com

o
CULINAIRE  

DRO OMVLUCHT

SWISS Saveurs
Met SWISS Saveurs biedt 

SWISS een verscheidenheid 
aan culinaire hoogtepunten. 
De verse producten komen 

bijvoorbeeld van het 
Zwitserse familiebedrijf 
Confiserie Sprüngli. Alle 
menu’s zijn consequent 
seizoensgebonden. En: 

SWISS biedt op Europese 
vluchten die hun rotatie 

beëindigen een verrassings- 
pakket met SWISS Saveurs-  

producten aan om 
voedselverspilling te 

voorkomen.

SWISS Taste
SWISS Taste of Switzerland  

is de naam van het bekroonde 
gastronomieconcept dat 
gasten in SWISS First en 

SWISS Business beleven op 
langeafstandsvluchten vanuit 

Zwitserland. De menu’s 
worden om de 3 maanden 

samengesteld door 
geselecteerde Michelin- en 

GaultMillau-chefs. 
Bon appétit!

De lekkerste chocolade  
boven de wolken

De SWISS-chocolaatjes 
zijn een kleine attentie voor 
SWISS-passagiers en een  
heerlijk voorproefje van de 
dingen waar Zwitserland 

wereldberoemd om is.

Pre-order Economy Class
voor Europese vluchten

Pre-select Business Class
voor langeafstandsvluchten






