
Met vertrouwen op reis!

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

Laax - Graubünden
Prachtige reis in het mooie Zwitserland

Een nieuwe standplaats reis voert ons naar het kanton Graubünden.
Onze verblijfplaats is Laax, gelegen op 1000 meter hoogte tussen de
bergen. In Graubünden vinden we een samensmelting van het beste
dat Zwitserland te bieden heeft. Dalen ten noorden en Zuiden van de
Alpen, rivieren die naar alle windstreken stromen en Duits, Retro-
Romaans en Italiaans. We hebben een divers programma
samengesteld waarin u niet alleen de bergpracht ziet, maar ook de
oudste stad van Zwitserland Chur. De Italiaanse flair van Bellinzona en
het chique St. Moritz. Dat allemaal vanuit een zeer goed 4* typisch
Zwitsers hotel. Een echte reis voor de vele Zwitserland-liefhebbers of
diegene welke dit prachtige land willen ontdekken!

Dag 1 - Heenreis

De eerste reisdag rijden we via de Belgische en Franse
autosnelwegen, bij Basel Zwitserland binnen. We pauzeren bij de
grens en arriveren in de avond in de Zwitserse bergwereld. Iedere
avond een heerlijk diner in ons hotel.

7 dagen vanaf
€ 799,- p.p.

Inclusief
Vervoer per luxe touringcar

Verblijf 6 nachten in 4* hotel
Laaxerhof op basis van halfpension

Gids in Liechtenstein

Boottocht Walensee

Alpenrondrit

Exclusief
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Dag 2 - Liechtenstein & Walensee

Allegra! Na een goed Zwitsers ontbijt, bezoeken we Vaduz, liefdevol
ook “Städtle” (stadje) genoemd, de hoofdstad van het kleine
Vorstendom Liechtenstein. O.l.v. een gids maken we een rondrit.
Boven de stad torent de “Prinselijke woning” uit. De levendige oude
binnenstad nodigt uit tot flaneren. In de middag maken we een
boottocht over de Walensee, imposant gelegen tussen hoge rotsen
en lieflijke stadjes.

Dag 3 - Chur & Arosa (Express)

Vandaag bezoeken we in de ochtend Chur, hoofdstad van het
(grootste) kanton Graubünden en oudste stad van Zwitserland. Na
vrije tijd in het historische centum, gaan we met de Arosa Express
naar Arosa (exclusief in de reissom). Een prachtige route voert ons in
een reis van 1 uur naar het duizend meter hoger gelegen
luchtkuuroord. In Arosa heeft u vrije tijd. U heeft de mogelijkheid om
met de kabelbaan (Weisshorngondel) naar de top van de Weisshorn
(excl. reissom) te gaan. Prachtig uitzicht bij helder weer. Een bezoek
aan het Schanfigg Heimatmuseum is ook zeker de moeite waard
tijdens uw verblijf. Voor de dierenliefhebbers mag een bezoek aan het
nieuwe Bärenland niet ontbreken. In de namiddag terug naar Chur.

Dag 4 - Passentocht & Bellinzona

Buongiorno! Vandaag de Alpenrondrit, via de Lukmanierpas rijden we
naar Bellinzona, de meest Italiaanse stad in Zwitserland en gelegen in
het kanton Ticino. De stad wordt gedomineerd door 3 goed bewaarde
UNESCO erfgoed middeleeuwse burchten.Tal van boetiekjes,
speciaalzaken met culinaire specialiteiten en cafés nodigen tot
winkelen en verpozen uit. U heeft hier dan ook voldoende vrije tijd. In
de namiddag stijgen we weer de bergen in en rijden via de San
Bernardinopas terug naar Laax.

Dag 5 - Vrije dag

Deze dag heeft u volledig ter vrije beschikking, maak een wandeling
door de prachtige natuur, maak gebruik van de Wellness faciliteiten
in het hotel of breng een bezoek aan het centrum van Laax, waar u
kunt genieten van de frisse berglucht op een van de terrasjes.

Dag 6 - Sankt Moritz

Grüezi! Na het ontbijt rijden we door typische alpendorpjes, langs
bergweiden en over de Juliërpas naar het chique Sankt Moritz
gelegen op ruim 1800 meter hoogte. Dit luxe bergdorp kent vele
winkels en vertier. In de middag rijden we terug naar ons hotel.

Arosa-Express (ca. € 36,00)

Weisshorngondel

Eventuele verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Overige info
Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Dag 7 - Thuisreis

Helaas de laatste reisdag! Na een laatste ontbijt dalen we af, en rijden
via Basel en Straatsburg terug naar Limburg.

Hotelinformatie

Hotel Laaxerhof ****

We verblijven in dit zeer goede 4* familiehotel, gelegen op een paar
minuten lopen van het centrum van Laax. Alle kamers zijn
comfortabel uitgerust met houten meubilair. Het hotel beschikt over
een restaurant en een bar, waar u ’s avonds heerlijk kunt nagenieten
van de dag. Voor diegene welke meer ontspanning zoekt beschikt het
hotel over een binnenzwembad, sauna en whirlpool. In het gehele
hotel is WiFi beschikaar.

Hotel verzorging: halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 115,-

Hotel website: https://laaxerhof.ch/de/
Hotel adres: Hotel Laaxerhof, Via Murschetg, Laax, Zwitserland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Minimum aantal deelnemers: 16
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