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Met o.a.: Zermatt en de Glacier Express

Intensiteit:

3-4

schoon en technische
meesterwerken. Met
panoramavensters tot aan het
plafond hebben we vrij uitzicht op
prachtige landschappen. In Disentis
hebben we een lunchpauze, waarna
we tijdens de terugreis wederom
gaan genieten van de eerste tot de
laatste minuut.
5 dag: Zaterdag
Vandaag rijden we over de
imposante Simplonpas voor een
bezoek aan het buurland Italië en
wel aan het Lago Maggiore, met de
diverse (subtropische) eilanden.
We maken een boottocht naar de
bekendste, Isola Bella. Het eiland
werd door graaf Borromeo cadeau
gedaan aan zijn vrouw Isabella.
Op het eiland staat een prachtig
landhuis/kasteel, met diverse
kamers die we gaan bekijken.
De praal en pracht straalt er vanaf.
Na de rondgang staan de bijzonder
mooie tuinen op het programma.
De subtropische tuinen, die de
bijnaam Tuin der Liefde hebben
gekregen, herbergen vele bloemen
en planten. Het hoogtepunt van
de tuinen is het watertheater,
met tal van beelden en terrassen.
Ook zullen we vast de zeldzame
witte pauwen zien die hier door de
tuinen lopen.
e

Het Saastal in het kanton
Wallis is het decor voor deze
fijne reis. Hier vindt men nog
veel van de oude gewoonten
en de eenvoudige levenswijze
van de Zwitserse bevolking
terug. Het excursieprogramma
van deze reis zal een
onvergetelijke indruk op u
maken. Wat dacht u van de
Grimselpass, waar we van
de meest adembenemende
uitzichten zullen genieten
en het Lago Maggiore,
het beroemde Zwitsers/
Italiaanse Alpenmeer, waarin
verschillende eilandjes
liggen met een subtropische
plantengroei. Maar absoluut
hoogtepunt vormt een rit met
de beroemde Glacier Express.
Ook ons hotel, gelegen in het
autovrije Saas Fee met een
prachtig uitzicht, zal bijdragen
aan een fijne vakantie.
Kortom, een vakantie met
vele hoogtepunten.

SAAS FEE EN
GLACIER EXPRESS
1 dag: Dinsdag
Na de ophaalroute rijden we via de
Belgische snelwegen Frankrijk in en
houden we een ruime pauze in
Reims, waar u eventueel ook een
kijkje kunt nemen in de kathedraal,
met zijn mooie roosvenster. Hierna
rijden we door naar Dijon voor
diner en overnachting.
e

2e dag: Woensdag
Door de Bourgogne, langs Dole en
het meer van Geneve rijden we
naar het mondaine Montreux voor
een pauze. Door de beschutte
ligging kent men hier een zeer mild
klimaat en daardoor een tropische
vegetatie, met name op de
promenade. Op deze promenade
vinden we ook een bijzonder beeld.
Hierna door het dal van de Rhône
naar Brig, waar we het Saastal in
rijden. Aan het eind van de middag
arriveren we in Saas Fee.
3e dag: Donderdag
Voor de liefhebbers een halve

dagexcursie. Naast ons hotel
vertrekt de Alpin Express, de
kabelbaan die ons naar een hoogte
brengt van ruim 3000 meter. Hier is
ook de ijsgrot te vinden. Een grot
met daarin allerlei van ijs gemaakte
figuren. Vervolgens nog een klein
ritje met een bergtreintje naar de
3550 m hoge Alallin. Vanuit het
panoramisch restaurant heeft u
prachtig uitzicht over de omgeving
en het zomerskigebied van Saas
Fee. Na terugkomst maken we nog
een ritje met het toeristentreintje
en heeft u de verdere dag vrij.
4e dag: Vrijdag
Het letterlijke en figuurlijke
hoogtepunt van de reis, want we
maken vandaag een treinrit met de
beroemde Glacier Express. Een reis
voor alle zintuigen, van het Engadin
tot aan de Matterhorn. Ons
deeltraject begint in de hoofdplaats
Brig en tijdens de ontspannende rit
naar Disentis worden we
getrakteerd op veel landschappelijk

6e dag: Zondag
U kunt vandaag een rustdag
houden, maar voor de natuurlief
hebbers hebben we een leuke route
uitgestippeld. Na de koffiestop in
Brig, met het beroemde Stockalper
paleis, een paleis met een verhaal,
rijden we een fraaie route langs de
Rhône en over diverse passen, met
veelal prachtige uitzichten. Een
heerlijke dag met pauzes voor koffie,
lunch en natuurlijk stoppen we op
mooie plaatsen voor een foto.

• Programma in de bergen
• Af en toe een wandeling
(dagelijks naar hotel)

7e dag: Maandag
Na een heerlijk ontbijt en een mooie
rit via Sankt Niklaus arriveren we in
Zermatt, bakermat van de Zwitserse
wintersport en aan de voet van de
imponerende Matterhorn (4478 m).
Zermatt is autovrij, dus het laatste
stukje leggen we af met een treintje.
Na wat vrije tijd in dit gezellige
dorpje, maken we nog een rit met
het tandradspoor naar de
Gornergrat. Deze spoorbaan
kronkelt door het landschap en
vanuit het treintje hebben we
veelvuldig zicht op de Matterhorn,
die door zijn markante vorm de
bekendste berg van Zwitserland is
geworden. We rijden langs de
gletsjer naar het hoogste punt op
3089 meter.
8e dag: Dinsdag
We verlaten ons fijne hotel, maar er
staat ons een mooie dag te wachten.
Al snel rijden we over de imposante
Grimselpas en vervolgens over de
Brünigpas bij Meiringen. Op beide
passen genieten we van uitzichten
en de unieke en soms ruige natuur.
Vervolgens rijden we naar Luzern.
Hier is vooral de wereldberoemde
en oudste houten brug ter wereld
bezienswaardig, de Kapelbrücke.
Maar ook de Altstadt met zijn
gezellige straatjes en beschilderde
huizen is zeker de moeite waard. Na
de middagpauze gaan we verder
noordwaarts via Basel naar ons hotel
in Freiburg.
9e dag: Woensdag
Helaas is de laatste dag van onze
vakantie weer aangebroken.
Door een deel van de Vogezen en
de Elzas rijden we naar Luxemburg.
Vervolgens via de Ardennen weer
terug naar Nederland, waar we
deze reis zullen afsluiten met een
prima diner.

09-DAAGSE REIS NAAR
ZWITSERLAND
Vertrek:
DINSDAG 24 AUGUSTUS 2021
Thuiskomst:
WOENSDAG 01 SEPTEMBER 2021

€ 1.295,00p.p.

inclusief entreegelden

Toeslag éénpersoonskamer: € 245,00
Reisinfo:
REISPAPIEREN:
Een paspoort of een identiteitskaart
VERZORGING:		
Halfpension
Hotelinfo:
24/25 augustus:
Hotel Mercure Dijon - Frankrijk
25/31 augustus:
Hotel Alpin Saas Fee - Zwitserland
31 augustus/01 september:
Hotel Mercure Freiburg - Duitsland

Hotelinfo:
We verblijven in een gezellig en vriendelijk
familiehotel, midden in het autovrije
Saas Fee (er wordt vanaf de parkeerplaats
gewandeld naar het hotel), waar alle
kamers zijn voorzien van bad/douche,
toilet, telefoon, televisie en minibar. Tevens
heeft het hotel de beschikking over een
restaurant, een ligweide en een heerlijk
uitzicht. De maaltijden zijn goed verzorgd,
met ’s avonds een driegangen diner en
’s morgens een uitgebreid ontbijtbuffet.
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