Met vertrouwen op reis!

De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Per trein over de Zwitserse Toppen
Inclusief 3 treinen en verblijf in 4* hotels!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

7 dagen vanaf

€ 1.395,- p.p.

Een top-reis!
Al jaren onze topper! Zwitserland kent verschillende indrukwekkende
treinroutes door de machtige bergwereld van de Alpen. Wij laten u
graag de mooiste trajecten zien, per trein en touringcar. Met de
beroemde panoramatreinen van de Bernina Express, de Glacier
Express en de Mont-Blanc Express (geen panoramatrein) reist u langs
diepe kloven, bruisende rivieren, kolkende watervallen, gletsjers,
groene weiden en witte bergtoppen. Deze reis is een ware belevenis,
zodra de conducteur op z’n fluitje blaast is het alleen nog maar
relaxen en genieten, het is dan ook niet voor niets onze meest
geliefde reis van de laatste jaren. Midden in de Alpen ligt het bekende
Davos,
omgeven
door
een
schitterend
bergdecor,
uw
overnachtingsplaats. Maar ook bezoeken we het schitterende
Zermatt, aan de voet van de beroemde Matterhorn, het symbool van
Zwitserland, maakt deze bergstad tot een van de meest

Vertrekdata
26 juni 2023

€1395

13 juli 2023

€1395

6 augustus 2023

€1395

6 september 2023 €1395

aantrekkelijke toeristenplaatsen van Zwitserland. Wat u zeker niet
mag missen is de tandradbaan van de Gornergrat. Van hieruit geniet
men van een overweldigend uitzicht op de Matterhorn, de gletsjer en
het Monte-Rosa-massief. Deze reis moet u een keer gemaakt hebben!
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Reserveer snel, want vol=vol!

Inclusief
Vervoer per comfortabele touringcar

Dag 1 - Heenreis naar Brig
Vanuit Limburg rijden wij, met diverse stops onderweg, naar ons hotel
in Brig in Zwitserland. Na kennismaking met het hotel geniet u van
een diner. U zult hier de komende 3 nachten verblijven.

Dag 2 - Mont Blanc Express: Martigny-Chatelard
Frontiere
Vandaag onze eerste kennismaking met de trein, de Mont-Blanc
Express. Brug na brug klimt de trein door de Vallée du Trient, met
bergpassen en steile rotswanden, naar het grensdorpje Chatelard.
Daarna per bus verder naar het beroemde Chamonix, gelegen aan de
voet van de hoogste berg van West-Europa: de Mont Blanc. U heeft
daarna vrije tijd in Chamonix. Vervolgens gaan we per touringcar
terug naar ons hotel in Brig, waar u tevens geniet van het diner.

Dag 3 - Zermatt
We bezoeken het autovrije en zeer mooie Zermatt, gelegen tussen
bergketens van meer dan 4.000 meter hoog. U kunt vervolgens
kiezen tussen vrije tijd of er gaat vanuit het centrum een tandradbaan
naar de Gornergrat (niet inbegrepen in reissom, ca. CHF 120,
aanrader!) waar u een adembenemend uitzicht heeft over de
Matterhorn, Gornergletscher, de Zwitserse en Italiaanse Alpen. Boven
kunt u ook lunchen of een wandeling maken. Op heen of terugreis
met de Gornergrat kunt u onderweg op de tussenstations uitstappen,
zoals bij de Riffelsee. In het dorp of onderweg op de Gornergrat kunt u
weer schitterende foto’s maken! Daarna terug naar ons hotel in Brig
voor diner.

3 nachten in hotel Alex ****
3 nachten in Sunstar Alpine Hotel****
in Davos
Verzorging op basis van halfpension
Treinreis Mont Blanc Express:
Martigny - Chatelard Frontiere, 2e
klasse
Treinreis Glacier Express: Brig – Chur,
2e klasse
Treinreis Bernina Express: St. Moritz –
Tirano, 2e klasse
Bezoek aan autovrije Zermatt incl.
trein Täsch-Zermatt-Täsch
Davos Klosters Premium kaart,
gedurende verblijf Davos
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Gornergrat Bahn ca CHF 120,- per
persoon, afhankelijk van seizoen
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 4 - Glacier Express: Brig - Chur
Nadat we de koffers in de bus hebben geladen, stappen we in Brig op
de bekende Glacier Express; een van de mooiste treinroutes van
Zwitserland. Deze trein verbindt sinds 1930 de Alpenplaatsen St.
Moritz, Chur, Disentis, Andermatt, Brig en Zermatt met elkaar. Vanaf
het moment van vertrek is het genieten van een aaneenschakeling
van watervallen, ijsblauwe rivieren, diepe dalen, gletsjers en
bergweiden. Aan boord kunt u ook iets te drinken en eten kopen. De
touringcar staat klaar op het station van Chur, u kunt uiteraard nog
het centrum van Chur bezoeken; een van de oudste steden van
Zwitserland. Vervolgens reizen we naar ons hotel in Davos voor diner.
Hier zullen we tevens de komende drie nachten verblijven.
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Dag 5 - Bernina Express: St. Moritz- Tirano
We rijden via de Flüela Pass (mits begaanbaar) naar St. Moritz, waar
we instappen in de beroemde Bernina Express. Deze spoorweg in het
zuiden van Graubünden overbrugt de afstand tussen St. Moritz in
Zwitserland en Tirano in Italië. Het is de hoogste spoorweg in de
Alpen. Na de Bernina Pass (2.250 meter) dalen we aan de zuidzijde af
door de Val di Poschiavo en reizen we verder over de bekende Brusiobrug naar Tirano in Italië. In Tirano verlaat u de trein en heeft u de
mogelijkheid om te lunchen. We rijden vervolgens via de Bernina
Pass en de Julierpass terug naar Davos voor diner en overnachting.

Dag 6 - Vrije dag in Davos
U heeft vandaag een vrije dag in Davos. Het is een van de grootste en
bekendste toeristenplaatsen en de hoogstgelegen stad van Europa
en gelegen in het prachtig Zwitserse berglandschap. Wandel over de
bekende promenade of geniet van de faciliteiten die het hotel u biedt.
Davos biedt onvergetelijke belevenissen in de natuur en serveert
tegelijk een een uitgebreid cultureel aanbod. Maak gebruik van uw
“Davos Card” voor gratis gebruik van het openbaar vervoer in Davos
en voor kortingen op de bergbanen. Uw deskundige
chauffeur/reisleider informeert u graag over de mogelijkheden.
Vanavond geniet u wederom van het diner in uw hotel.

Dag 7 - Terugreis
Na het ontbijt verlaten we Davos en rijden we met diverse stops
onderweg terug naar Limburg. U zult terugkijken op een TOP reis!

Hotel informatie
Hotel Alex**** in Brig
De eerste 3 nachten van uw reis verblijft u in Brig in hotel Alex
(www.hotelalex.ch/sites/de/) Goed gewaardeerde 4* hotel! Het hotel
beschikt over een uitstekend restaurant en u kunt de avond gezellig
afsluiten in de bar. U verblijft in een comfortabele, goed ingerichte
kamer, voorzien van een aparte badkamer met bad of douche en
toilet.

Overige info
Programma onder voorbehoud van
wijzigingen
Valuta Euro & Zwitserse Frank (CHF)
Minimum aantal deelnemers 25

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer gehele reis (alle data 2023): € 139,Hotel website: https://www.hotelalex.ch/sites/de/
Hotel adres: Hotel Alex, Furkastrasse, Naters, Zwitserland
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Trip Advisor: tripadvisor.nl

Sunstar Alpine Hotel**** in Davos
Vanaf de 4e dag verblijft u in het mondaine Davos daar verblijft u in
het zeer geliefde 4* Sunstar Alpine Hotel (Hotel Sunstar Alpine). U
kunt genieten van het uitstekende diner. Sluit de avond af in de
gezellige bar en vergeet niet te genieten van de spa- faciliteiten. U
verblijft in een comfortabele, goed-ingerichte kamer, voorzien van een
aparte badkamer met bad of douche en toilet.

Hotel verzorging: Halfpension
Hotel website: https://davos.sunstar.ch/
Hotel adres: Sunstar Hotel Davos,
Zwitserland
Trip Advisor: tripadvisor.nl

Oberwiesstrasse,

Davos,
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