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De betere hotels

Reisbegeleiding bij alle vliegreizen

Eigen luxe touringcars

Les Diablerets – Vaud
De gezonde Zwitserse Alpen

Les Diablerets – Vaud
Op naar de Zwitserse pracht! Uw romantische Zwitserse vakantieoord
Les Diablerets op een hoogte 1200m met de gelijknamige gletsjer ligt
in een uniek landschap, aan de voet van de imposante bergketen
tussen het Meer van Genève en Gstaad. De plaats
in de Waadtländer Alpen met zijn charme is waarschijnlijk een van de
laatste plaatsen die de stijl van een typisch Zwitsers bergdorp heeft
behouden. U krijgt een perfecte verzorging in het door ons gekozen
viersterrenhotel familiehotel Eurotel Victoria Les Diablerets Superior,
gelegen in het hart van het dorpje. We bieden afwisselende excursies
naar o.a. met de Golden Pass express naar het mooie Montreux aan
het meer van Geneve, mondain Gstaad, de Grote St.
Bernard-pasweg en Gruyere kaas proeven bij L’Etivaz. Tijdens deze
reis in en door het kanton Vaud en Wallis ziet u nog oorspronkelijke
bergdorpen,
wijnhellingen,
fantastische
bergmeren en indrukwekkende panorama’s. U reist toch mee?

Met vertrouwen op reis!

Opstappen in Limburg

Veel inclusief

8 dagen vanaf

€ 1.095,- p.p.

Vertrekdata
4 september 2022 €1095

Inclusief
Vervoer per Royal-Class touringcar
Gratis koffie/thee & water aan boord
Verblijf 7 nachten op basis van
halfpension in traditioneel 4*
Alpenhotel Eurotel Victoria te Les
Diablerets
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Dag 1 - Heenreis

Welkomstdrankje
Gratis gebruik van binnenzwembad,

Vanuit onze Limburgse opstapplaatsen rijden we via Luxemburg en

sauna, solarium & fitness

Frankrijk naar Zwitserland. Na aankomst in ons hotel ontvangt u een
welkomstdrankje en gaan we aan tafel. Iedere avond gaat u hier

Begeleide rondwandeling Les
Diablerets

genieten van een gezamenlijk goed verzorgd 3-gangen diner.

Dag 2 - Wandeling in Les Diablerets

Excursie bergpas Grand SaintBernard
Rit Panoramic-Express naar
Montreux

Goedemorgen! Een uitgebreid ontbijtbuffet staat voor u klaar.
Vervolgens maken we een begeleide rondwandeling door onze
vakantieplaats. De namiddag is ter vrije beschikking om een
wandeling te maken, een terrasje te pakken of te genieten van de
faciliteiten van ons hotel.

Dag 3 - Bergpas van de Grand Saint-Bernard
Op naar de bergpas van de Grand Saint-Bernard (2469 meter
hoogte) welke Zwitserland met Aosta in Italië verbindt. We klimmen
en dalen langs de drie spiegelmeren, waarin de aangrenzende bergen
weerspiegeld worden. De St. Bernardshonden, afstammelingen van
de legendarische Barry, verwelkomen de gasten met hun
goedmoedige koppen bij het oorspronkelijke Hospice. De pas is
genoemd naar Bernhard van Menton, die hier in de 11e eeuw een
klooster heeft gesticht. De monniken hielpen in moeilijkheden
geraakte reizigers die in de bergen de weg kwijt waren geraakt. Om
die op te sporen gebruikten ze de Sint-Bernardshonden.

Bezoek L’Etivaz incl. kaasproeverij en
bezoek aan Gruyères
Bezoek Saanenland inclusief Gstaad
Toeristenbelasting
Begeleiding door deskundige
chauffeur/reisleider

Exclusief
Eventuele verzekeringen
Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking
Verplichte SGR bijdrage € 5,- per
persoon

Dag 4 - Treinrit met de Panoramic - Express naar
Montreux
We rijden naar het station van Zweisimmen voor een rit in de
beroemde
gestroomlijnde,
gouden
panoramawagons
van
de Panoramic-Express van de Golden-Passlijn (incl. reissom),
langs mooi versierde, typische boerderijen en door een ongerept
berglandschap dalen we naar Montreux, mooi gelegen in de
beschutting van 2000 meter hoge bergtoppen aan het Meer van
Genève en is beroemd vanwege het milde klimaat en de subtropische
vegetatie. We arriveren rond 13.30 uur. U heeft de gehele middag vrije
tijd in Montreux. Vervolgens rijden we langs het meer en het
kasteeltje van Chillon terug naar ons hotel.

Dag 5 - Bezoek aan L’Etivaz - kaasproeverij Gruyères
Vandaag rijden we, door het berglandschap van natuurpark Gruyères,
naar de alpenkaasmakerij van L’Etivaz en zien we het bijzondere
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Met vertrouwen op reis!

productieproces, uiteraard kunt u ook proeven! Daarna bezoeken we
Gruyères, het stadje lijkt wel rechtstreeks uit de middeleeuwen te
komen. U kunt rustig wandelen en lunchen in het historische
autovrije centrum.

Dag 6 - Saanenland met het chique Gstaad
Deze dag brengen we een bezoek aan het Saanenland, met het
beroemde en chique Gstaad, waar de straten uitnodigen tot flaneren
langs luxe. Het gebied biedt ook prachtige natuur en authentieke
dorpen zoals de idyllische Lauenensee met z’n watervallen en
hoogveengebieden en de historische dorpskern van Saanen.

Overige info
Programma is onder voorbehoud van

Dag 7 - Vrije dag in de gezonde berglucht

wijzigingen

Vandaag een vrije dag in Les Diablerets. Reis met de
bergliften van Glacier 3000 vanuit het dorp naar een hoogte van bijna
3000 meter. Vanaf hier heeft u een spectaculair uitzicht over het
berglandschap
van
het
Berner
Oberland, Walliser en Waadtländer Alpen. De rest van de dag kunt u
zelf indelen. De gezonde berglucht zal u al laten ontspannen!

Dag 8 - Terugreis
Helaas onze laatste reisdag! Nog een keer luxe ontbijten en dan rijden
we via de Zwitserse en Franse autosnelwegen terug naar Nederland.

Hotel informatie
Eurotel Victoria ****
We hebben gekozen voor dit aangename 4 sterren hotel bij het
centrum van Les Diablerets. Het hotel wordt al ruim 30 jaar gerund
door een familie. De kamers zijn traditioneel in alpen-stijl ingericht. In
het hotel is het goed vertoeven met een lekkere keuken en
gezelligheid. Het hotel beschikt over een eigen bar, terras
en wellness met binnenzwembad. Er is gratis WiFi beschikbaar. U zult
hier een heerlijke vakantie doorbrengen.

Hotel verzorging: Halfpension
Eenpersoonskamertoeslag: € 146,Hotel website: https://www.eurotel-victoria.ch/diablerets/de
Hotel adres: Eurotel Victoria Les Diablerets, Le Vernex, Les Diablerets,
Zwitserland
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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Opstappen in Limburg

Veel inclusief

Ontdek, Selecteer, Boek & Geniet
In een paar stappen geheel ontzorgd op vakantie!
www.zuidenjacobsreizen.com. Altijd de meest uitgebreide
reisomschrijvingen & actuele reisinformatie beschikbaar.

Ook op t
ablet
en smart
phone!

Zoek,
ontdek
& boek!

Per reis is een flyer
ter download, EN op
aanvraag per post
beschikbaar!

Liever persoonlijk
contact?
Bezoek ons reisbureau!
Onder het genot van een
kopje koffie kunt u met onze
ervaren reisadviseurs al uw
reiswensen bespreken!
De Valkenberg 3
Valkenburg a/d Geul
Ma-Vrij: 09.00-17.30 uur
Zat: 10.00-14.00 uur

De flyers liever per
post ontvangen?
Selecteer hier van welke
reizen u een flyer wil
ontvangen, wij sturen hem
u graag toe per e-mail of
per post!

Bel met onze reisadviseurs
085-067 00 15

Stuur ons een e-mail
info@zuidenjacobsreizen.com
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