
Met vertrouwen op reis!

De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Zwitserse Bergen en Meren
Zwitserse bergen, meren en cultuur, met
veel inclusief!

Een nieuwe reis door Zwitserland! Met, voor veel van onze Zwitserland-
liefhebbers, een volledig nieuw programma. Adembenemende
uitzichten, indrukwekkende berglandschappen, glinsterende meren
en goede gastheren. We verblijven op een hoogte van 1000 meter, in
het rustig gelegen Hasliberg. Vanuit het goed verzorgde 3* typisch
Alpenstijl hotel heeft u, zoals de naam het zegt, een werkelijk prachtig
panorama over de Zwitserse bergen. Ook voor heerlijke wandelingen
of enkel het genieten van de frisse berglucht bent u hier op de juiste
plaats. Tijdens deze reis maken we excursies naar Thun, Luzern,
Interlaken met de Harder Kulm, hoofdstad Bern en als hoogtepunt
een treinreis in het Berner Oberland naar de Kleine Scheidegg met
prachtig uitzicht. Veel is inclusief in deze reis! Een aanrader voor de
liefhebbers van de Zwitserse bergen, meren en cultuur.

Dag 1 - Heenreis

Vanuit Limburg rijden we via de Belgische en Franse autosnelwegen
naar Basel. Vervolgens door Zwitserland naar ons hotel in Hasliberg.
Na aankomst kamerindeling en diner.

Dag 2 - Thun en Boottocht Spiez

In de ochtend bezoeken we Thun, een oude historische stad aan het

7 dagen vanaf
€ 979,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 6 nachten in Das Hotel
Panorama te Hasliberg op basis van
halfpension

Lokale gidsen in Thun, Luzern en
Interlaken

Boottocht Thunermeer

Entree Museum Ballenberg

Kabelspoortrein Harder Kulm

Kaasproeverij

Tandradbaan Kleine Scheidegg

Entree Trümmelbach waterval

Exclusief
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Thunermeer met een kasteel uit de 12e eeuw. Aansluitend maken we
een boottocht over het meer (ca. 1u). In de namiddag rijden we naar
het idyllische Adelboden op een hoogte van 1350 meter. U kunt hier
ook de Cholerenschlucht, een 100 m lang, goed toegankelijk, overal
van bruggen en trappen voorzien ravijn met prachtige watervallen.

Dag 3 - Luzern en Ballenberg

Verscholen in een indrukwekkend bergpanorama, aan het
vierwoudenstrekenmeer, ligt Luzern. Het stadsbeeld wordt bepaald
door de overdekte houten middeleeuwse kapelbrug, We maken een
rondwandeling o.l.v. een lokale gids, waarbij we ook Museggmauer en
de vele historische gebouwen met fresco’s zien. Vervolgens vrije tijd.
In de namiddag bezoeken we het Museum Ballenberg. Hier komt het
landelijke leven uit lang vervlogen tijden weer tot leven. In de meer
dan 100 origineel, eeuwenoude gebouwen, ziet u de historie en
traditie van Zwitserland.

Dag 4 - Interlaken, Harder Kulm en vrije middag

In de ochtend bezoeken we het mondaine Interlaken met een gids,
dit stadje gelegen tussen de drie machtige bergen Eiger, Mönch en
de Jungfrau. We reizen per panoramakabelspoor naar de top van de
Harder Kulm voor een prachtig uitzicht over de omliggende bergen. U
kunt hier ook lunchen. Aan het begin van de middag rijden we terug
naar ons hotel. Vrije middag. Eventueel kunt u per kabelbaan op
eigen gelegenheid naar Meiringen of genieten van de omgeving bij
het hotel.

 

Dag 5 - Bern en het Emmental

De unieke hoofdstad van Zwitserland, heeft het historische karakter
perfect kunnen behouden. Het centrum staat op de UNESCO lijst en
heeft kilometerslange arcades, zogenaamde gaanderijen, een van de
langste winkelpromenades in Zwitserland. Beleef de middeleeuwse
sfeer van de stad. U heeft hier vrije tijd en lunchmogelijkheid. In de
namiddag een panorama rondrit door het Emmental met een traditie
van boerderijen en kaas. Een bezoek aan een kaasmakerij in Affoltern
mag dan ook niet ontbreken! Op terugweg nog een “zoete” pauze bij
Kambly. Bekend van de lokale fijngebak specialiteit Emmentaler
“Bretzeli”.

Dag 6 - Grindelwald en Kleine Scheidegg

Een waar hoogtepunt van de reis! We rijden naar Grindelwald. Per

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen

Minimum aantal deelnemers: 16
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tandradbaan van de Wengeralpbahn naar de Kleine Scheidegg (ca. 30
min). Vanaf de top heeft u een indrukwekkend uitzicht over de
Jungfrau regio met de Eiger, Mönch en de Jungfrau. We verblijven
hier ca. 2u. U kunt hier rondwandelen, lunchen of uitrusten.
Vervolgens rijden we met de trein naar Lauterbrunnen. Bekend
vanwege de imposante Staubbachwaterval.

 

 

Dag 7 - Terugreis

Nog een keer goed ontbijten, en dan verlaten we de bergen van
Zwitserland en rijden door Frankrijk en België terug naar Limburg.
Onderweg kunt u de vele foto’s bekijken die u ongetwijfeld heeft
gemaakt de afgelopen week.

Hotelinformatie

Das hotel Panorama Hasliberg ***

Gelegen op ruim 1000 meter hoogte typisch Zwitsers modern 3*
berghotel, met een prachtig uitzicht. De kamers zijn met praktisch
ingericht met tv, eigen badkamer en WiFi. Tegenover het hotel kunt u
de kabelbaan nemen naar Meiringen. De prachtige ligging hebben
ons overtuigd te kiezen voor dit hotel.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamer (juni): € 115,-
Eenpersoonskamer (augustus): € 145,-

Hotel website: https://panorama-hasliberg.ch/de/Herzlich_Wil...
Hotel adres: Chalet Panorama, Hasliberg, Zwitserland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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