08-daagse REIS naar ZWITSERLAND
Met o.a.: Diverse passen, Engadin en Albulaexpress

Deze reis is er eentje met een
gouden en gezond randje.
We verblijven deze week in
het kuuroord Davos, in het
kanton Graubünden. De stad
is de hoogstgelegen stad van
Europa op 1560 meter en
bij ons Nederlanders vooral
bekend van het schaatsen en
de enorm schone lucht, die
een zeer verlichtende werking
heeft. Davos ligt midden in
een prachtig berggebied met
heerlijke routes, sfeervolle
bergdorpjes en interessante
excursiemogelijkheden.
Wij hebben voor u weer ons
prima hotel in het centrum
van Davos gecontracteerd en
ook zij zullen er alles aan doen
u een onvergetelijke vakantie
te bezorgen.

HET ALPENDECOR
VAN DAVOS
1e dag: Woensdag
Door de mooie natuur in HoogBelgië en Luxemburg gaan we
naar Frankrijk. Door een deel van
de Vogezen en Elzas-Lotharingen
rijden we naar ons hotel in Freiburg
voor diner en overnachting.
2e dag: Donderdag
We bezoeken na de grenspassage
eerst de machtige watervallen van
Schaffhausen en vervolgens de
prachtige Altstadt van Zürich.
De grootste stad van Zwitserland is
er eentje van grote schoonheid.
Mooi gelegen aan de Zürichsee en
met een keur aan bezienswaardigheden. Hier heeft u vrije tijd en
kunt u een ontspannen wandeling
maken. In de namiddag arriveren
we dan bij ons hotel in Davos voor
diner en overnachting.

3e dag: Vrijdag
Vandaag verkennen we de omgeving
en maken een prachtige bergtocht.
In deze tijd van het jaar is het zeer
goed mogelijk dat we nog sneeuw
op de bergen tegenkomen en
misschien zelfs wel op onze route.
We rijden richting Val Müstair. Daar
houden we de lunchpauze en rijden
dan via de Reschenpas, waar we
nog even stoppen bij de bijzondere
kerktoren in het meer. Via Nauders
rijden we weer terug naar Davos.
4e dag: Zaterdag
Na een uitgebreid ontbijt rijden we
één van de mooiste panoramische
routes van Zwitserland, over de
Flüelapas en de Julierpas. Een route
compleet met vele vergezichten,
haarspeldbochten, tunnels en
bruggen voert ons naar Engadin,
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• Programma veelal
in de bergen
• Soms een wandeling

08-daagse REIS naar
ZWITSERLAND
Vertrek:
WOENSDAG 05 JUNI 2019
Thuiskomst:
WOENSDAG 12 JUNI 2019

€ 1.095,00 p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 150,00
een hoog gelegen dal waar onder
andere de Inn ontspringt. De lunchpauze houden we in het bekende
Sankt Moritz. De terugweg is net zo
mooi als de heenweg, als we via
kleine bergdorpjes als Filisur en
Alvaneu rijden.
5e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt heerlijk slenteren door het
gezellige Davos of gebruik maken
van de vele mogelijkheden tot een
dagje kuren.
e

6 dag: Maandag
In deze reis mag natuurlijk een rit met
de trein niet ontbreken. Iedereen kent
wel de Bernina Express en de Glacier
Express, maar de treinreis die we
vandaag ondernemen doet zeker
niet onder voor de eerstgenoemde.
Onderweg zien we onder andere het
UNESCO-gebied rond de Albula-

vallei en rijden we met onze wagons
over viaducten en bruggen. Tevens
een pauze in het mondaine Chur.
Een dag om nooit te vergeten.
7e dag: Dinsdag
Nadat we afscheid genomen hebben
van ons hotel rijden we langs de
Bodensee en na een pauze in Lindau,
naar Memmingen voor een bezoek.
Hier zien we onder andere het
bijzondere Siebendacherhaus.
Hierna zoveel mogelijk binnen door
naar Stuttgart voor diner en
overnachting.
8e dag: Woensdag
Helaas is de laatste dag van deze
mooie reis aangebroken. Langs
Heidelberg en Koblenz rijden we
terug naar Nederland. Alvorens
huiswaarts te keren, gebruiken we
met elkaar een goed verzorgd diner
ter afsluiting van de reis.

Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
05/06 juni:		
Hotel Novotel Freiburg - Duitsland
06/11 juni:		
Hotel Central Davos - Zwitserland
11/12 juni:		
Hotel Mercure Stuttgart - Duitsland
Hotelinfo:
We verblijven
in een prima
hotel in het
centrum van
Davos. Het hotel is traditioneel ingericht,
maar wel voorzien van alle moderne voorzieningen. Het beschikt over een sfeervol
restaurant, een zonnig terras, een gezellige
lounge en een zwembad met sauna. Alle
kamers zijn voorzien van bad of douche,
toilet, kabeltelevisie en telefoon. Ook de
maaltijden in het hotel zijn uitstekend
met ’s avonds een driegangendiner en
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
Busprogramma 2019 | 29

