10-Daagse REIS naar ZWITSERLAND
Met o.a.: Jungfraujoch, Blausee en vele mooie routes

Deze reis is een hoogtepunt
voor de echte bergliefhebber.
Te midden van een uniek
berglandschap, tussen enorme
bergreuzen ingeklemd, ligt
het prachtige bergdorp
Adelboden. Hier treffen we
een ongerepte natuur, veel
rust, stilte en zuivere berglucht aan.
Uiteraard maken we vanuit
dit gastvrije bergdorp mooie
(berg)excursies, zodat u
volop kunt genieten van het
machtige Alpenlandschap in
het Berner Oberland.

BERNER OBERLAND
1e dag: Vrijdag
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: Zaterdag
We bezoeken na de grenspassage
de prachtige Altstadt van Basel. In
de middag door het mooi gelegen
dal van de Aare en langs de Thunersee, met steile en beboste hellingen
en één van de diepste meren, naar
ons mooie hotel in Adelboden.
3e dag: Zondag
Geen samengesteld programma.
U kunt even bijkomen en heerlijk
een wandeling maken door het
gezellige Adelboden, of gebruik
maken van de faciliteiten van
het hotel.

4e dag: Maandag
Vandaag het letterlijke hoogtepunt
van de reis, want u bezoekt de ‘Top
van Europa’. Met de Jungfraujochbahn gaan we naar het hoogst
gelegen spoorwegstation op 3454
meter. Deze tandradbaan kronkelt
door het UNESCO gebied JungfrauAletsch–Bietschhorn. De uitzichten
kunnen we gerust adembenemend
noemen, met onvergetelijke
panorama’s. Tevens zijn er bij het
observatorium allerlei activiteiten,
zoals ijssculpturen en een panoramarestaurant. Bij slecht weer zullen
we deze tocht op een andere dag
uitvoeren.
5e dag: Dinsdag
Onze excursie deze dag leidt ons
naar de bergreuzen bij Grindelwald
en Lauterbrunnen. Heel lang
geleden reikten de gletsjers tot aan
de dorpen. Na het terugtrekken en
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de erosie is er een machtig dal
ontstaan en trekpleister van de regio.
Hier bezoeken we de machtige
Trümmelbachfälle, een uit zeven
delen bestaande waterval die we
met een lift kunnen bezoeken. De
middagpauze houden we in het fraaie
Interlaken. Na de pauze een zeer ontspannen boottocht over de Thunersee, met prachtige vergezichten.
6e dag: Woensdag
Na het ontbijt maken we een korte
excursie naar de Schynige platte.
Met een ouderwets tandradspoor
maken we een adembenemende
tocht van ruim zeven kilometer.
Op de top heeft u zicht op diverse
hoge bergtoppen, waaronder de
Jungfrau en de Eiger met de eeuwige
sneeuw. Daarna keren we terug
naar Adelboden.
7e dag: Donderdag
Er staat een heerlijke bergpassentocht op ons programma. We starten
deze dag in het toeristische Meiringen, bekend van de verhalen
van Sherlock Holmes. Vervolgens
bezoeken we de 1400 meter lange
Aareschlucht, die plaatselijk slechts
1 meter breed is. Aansluitend over
de Grimselpas het mooie Rhônedal
in, waarna we weer terugkeren naar
ons hotel in Adelboden.

8e dag: Vrijdag
Een halve dagexcursie naar het
juweeltje van de Berner Alpen,
de idyllische Blausee, voor een
bezoek en een pauze. De kleine,
door mythen omgeven Blausee ligt
midden in een klein natuurpark en
is diepblauw. Op de reis hoort u
welke mythe dit meer zo blauw
maakt. Een leuk verhaal en een leuke
excursie. Via een zeer fraaie route
weer terug naar Adelboden. Ook
vandaag heeft u nog wat vrije tijd in
onze vakantieplaats.
9e dag: Zaterdag
Helaas gaan we ons gastvrije hotel
weer verlaten. Maar het belooft een
mooie dag te worden. Het eerste
deel rijden we nog door het Alpendecor en via de Brunigpas naar
Luzern voor een pauze. Na het
passeren van de Duitse grens rijden
we nog een stuk binnendoor, langs
de Neckar, naar ons hotel in Stuttgart
voor diner en overnachting.
10e dag: Zondag
Over de ‘Linksrheinischer Autobahn’
gaan we langs Köln 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 identiteitskaart
VERZORGING:
Halfpension
Hotelinfo:
16/17 augustus:		
Hotel Mercure Freiburg - Duitsland
17/24 augustus:		
Hotel Hari Adelboden - Zwitserland
24/25 augustus:		
Hotel Mercure Stuttgart - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een gastvrij hotel in
Adelboden. Het hotel beschikt over
een restaurant, een zonnig terras
met een adembenemend uitzicht en
een sauna. Alle eenvoudige kamers
zijn voorzien van bad of douche,
toilet, kabeltelevisie en telefoon.
Ook de maaltijden zijn prima verzorgd,
met ’s avonds een prima diner en
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
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