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Avontuur tussen de rails

Maak kennis met letterlijk en figuurlijke hoogtepunten van Zwitserland tijdens deze 8-daagse 

treinreis van Luzern via Lugano en St. Moritz naar Zermatt aan de voet van de Matterhorn. 

Geniet van de spectaculaire reis met de Bernina Express van het Italiaanse Tirano naar het mondaine 

St. Moritz. Aan boord van de wereldberoemde Glacier Express reist u vervolgens van St. Moritz naar 

Zermatt. Een aanrader is om de Gotthard Express bij te boeken. U maakt dan eerst een cruise over 

het Vierwoudenstedenmeer van Luzern naar Fluëlen en stapt dan aan boord van de panorama trein 

naar Lugano. Ook in Lugano kunt u een boottocht over het gelijknamige meer maken. In St. Moritz en 

Zermatt zit u hoog in de bergen en kunt u heerlijk wandelen of met een kabelbaan nog verder omhoog.
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Dag 1 – Nederland – Luzern

Treinreis van Basel (of Zwitserse luchthaven) naar Luzern voor uw 

eerste hotelovernachting.

Dag 2 - Luzern - Lugano

Treinreis van Luzern naar Lugano via de ‘nieuwe’ Gotthard Base Tun-

nel – met zijn 57 km de langste treintunnel ter wereld. De rit door 

de tunnel duurt hooguit 17 minuten. Overnachting in Lugano.

Tip – De Gotthard Panorama Express. Reis met de Gotthard Panora-

ma Express vanuit Luzern naar Lugano. In Luzern stapt u aan boord 

van een historisch stoomschip voor een cruise over het Vierwoudste-

denmeer. In Fuëllen staat de trein voor u klaar om u via de histori-

sche Gotthard Panorama route mee te nemen naar Bellinzona. Hier 

stapt u over en vervolgt u uw treinreis naar Locarno/ Lugano. Tijdens 

de reis vertelt een gids over de geschiedenis van het traject en de 

omgeving. De Gotthard Express rijdt van dinsdag tot en met zondag 

van 15 april tot 22 oktober 2023

Dag 3 - Lugano, vrije dag

Vrije tijd in Lugano. Geniet van de mediterrane sfeer in dit zuidelijke 

deel van Zwitserland. Maak een wandeling langs het meer of beklim 

de Monte Bre of de San Salvatore. Overnachting in Lugano

Dag 4 - Lugano - St. Moritz

Vertrek met de beroemde Bernina Express (bus) naar Tirano in Italië. 

Vandaar per trein over de Bernina Spoorlijn naar St. Moritz. U reist 

door drie verschillende landschappen: vanuit de subtropen via ge-

bieden met eeuwige sneeuw naar het dal van de Rijn. Overnachting 

in St. Moritz. 

Van 1 april tot 13 mei 2023 rijdt de Bernina Express tot/vanaf Pont-

resina i.p.v. St. Moritz. U dient de regionale trein te nemen van St. 

Moritz naar Pontresina of v.v..

Programma
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Dag 5  - St. Moritz, vrije dag

Vrije dag in St. Moritz met de mogelijkheid voor het maken van 

excursies. Overnachting in St. Moritz.

Dag 6 - Glacier Express naar Zermatt

Vandaag gaat u aan boord van de Glacier Express, één van de 

beroemdste treinen ter wereld. De reis gaat van St. Moritz naar 

Zermatt. Het is een 7,5 uur durende treinreis over 291 bruggen, 

door 91 tunnels en over de Oberalp-pas op een hoogte van 2033 

meter. Geniet van de onbedorven natuurlijke schoonheid van een 

landschap vol eeuwenoude bossen, vredige Alpenweiden, snelstro-

mende beken en bergdalen waar traditie en eeuwenoude cultuur 

nog in ere worden gehouden. (Mogelijkheid om aan boord te lun-

chen; u dient dit bij boeking op te geven.) Overnachting in Zermatt.

Dag 7 - Zermatt, vrije dag

Vrije dag in Zermatt. Wandel door het gezellige bergdorpje of neem 

de Gornergratbahn voor een prachtig uitzicht op de Matterhorn 

(niet inbegrepen). Overnachting in Zermatt.

Dag 8 - Zermatt - Nederland

Treinreis van Zermatt naar Basel (of Zwitserse luchthaven) voor uw 

aansluiting naar Nederland. Naar wens kunt u uw reis uitbreiden met 

extra hotelovernachtingen en/of een van onze andere arrangemen-

ten. Informeer bij onze Travel Consultants naar de mogelijkheden. 

Programma
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Glacier Express

Behalve dat u onderweg tal van bruggen en viaducten (291) en 

tunnels (91) passeert krijgt de trein ook te maken met enorme 

hoogteverschillen, waardoor op bepaalde trajecten gebruik wordt 

gemaakt van tandrad. 

De legendarische Glacier Express rijdt al sinds 1930, maar is de 

laatste jaren volledig gemoderniseerd en staat met zijn eerste- 

en tweedeklas panoramawagons borg voor een uniek avontuur 

en een onvergetelijke reiservaring!

Uw trein

Aan boord van de Glacier Express reist u in ca. 7½ uur door een adembenemend landschap 

met onafzienbare bossen, hoge bergen en verstilde dalen, langs snelstromende rivieren en 

schilderachtige dorpjes. 
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u in luxe 3 of  4 sterren hotels. Wij werken o.a. samen met de volgende hotels : 

3* Luzern: Hotel Ibis Styles, Hotel Waldstätterhof, Hotel Drei Könige

4* Luzern: Hotel Continental Park, Hotel Ameron Flora

3* Lugano: Hotel Federale, Hotel Delfino, Hotel International au Lac, Hotel Continental Park

4* Lugano: Hotel City, Hotel Dante Center

3* St Moritz: Hotel Bären, Hotel Hauser, Hotel Soldanella, Hotel Laudinella.

4* St Moritz: Hotel Steffani, Hotel Art Boutique Monopol, Hotel Reine Victoria

3* Zermatt: Hotel Sarazena, Hotel Excelsior, Hotel Bristol, Hotel Butterfly

4* Zermatt: Hotel Swiss Alpine, Hotel Allalin, Hotel Simi, Hotel Pollux, Hotel Alpen Resort.

Per ICE naar Zwitserland

Vanuit Nederland kunt u per auto, vliegtuig of ICE ( Internationale trein ) naar Zwitserland reizen. Indien u kiest om per ICE te reizen, kunnen 

wij als extra service deze voor u reserveren. Wanneer u per ICE trein vanuit Nederland naar Basel reist, arriveert u dezelfde avond nog in uw 

eerste hotel. Op de laatste dag reist u per trein terug naar Basel en aansluitend per ICE International naar Nederland.

Vertrek- en aankomsttijden

Vertrek- en aankomsttijden Terugreis ICE 104

Basel  v. 15.12 uur

Arnhem  a. 20.52 uur

Utrecht CS a. 21.26 uur

Amsterdam CS a. 21.55 uur

Vertrek- en aankomsttijden  Heenreis ICE 105  

Amsterdam CS v. 08.04 uur

Utrecht CS v. 08.32 uur

Arnhem  v. 09.08 uur

Basel  a. 14.47 uur

ICE treintickets

NS Internationaal hanteert variabele tarieven voor de ICE treinreis vanaf Nederland naar Basel. Treintickets kunnen vanaf 3 tot 6 maanden 

voor vertrek geboekt worden. Indien gewenst reserveren wij deze tickets voor u. De treintickets worden los geboekt en maken derhalve 

geen deel uit van uw totale pakketreis waardoor de voorwaarden van het Garantiefonds en het Calamiteitenfonds Reizen op dit ticket niet 

van toepassing zijn. Neem voor verdere informatie contact op met ons of uw reisbureau.
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Reissom vanaf 1.498,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een gedeelde 2-persoonskamer in een 3-sterrenhotel.  

De reissom op basis van een verblijf in een 4-sterrenhotel is v.a. 1.798,- per persoon. 

Toeslagen: 

Toeslag 1-persoonskamer o.b.v 3* hotels: v.a. 200,-

Toeslag 1-persoonskamer o.b.v 4* hotels: v.a. 400,-

Toeslag stoelreservering indien u al eerste klasse reist aan boord van de Panorama Gotthard Express: 30,- per persoon.

Toeslag upgrade 1ste klas  aan boord van de Zwitserse treinen: v.a. 235,- per persoon

Toeslag lunch aan boord van de Glacier Express: v.a. 55,- per persoon. 

Toeslag (non refundable) Glacier Express Excellence class: v.a. 620,- per persoon.

(U dient echter wel in het bezit te zijn van een eerste klas Swiss Pass).

Van 1 april tot 13 mei 2023 rijdt de Bernina Express vanaf Pontresina i.p.v. St. Moritz. U dient de regionale trein te nemen van St. Moritz naar 

Pontresina of v.v. 

Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse koerswijzigingen.

Vertrekdata: dagelijks tussen 1 april en 10 oktober 2023   

Reisduur: 8 dagen

Trein: Glacier Express 

Prijsinformatie
Avontuur tussen de rails 
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• Treinpas voor bovengenoemde treintrajecten in de tweede klas

• Gereserveerde zitplaats aan boord van de Bernina Express (bus en trein) en de Glacier Express

• 1 hotelovernachting in Luzern inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Lugano inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in St. Moritz inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Zermatt inclusief ontbijt

Niet inbegrepen: Retourreis Nederland - Zwitserland • Optionele excursies • Reis- en/of annuleringsverzekering (Desgewenst door Incento af te sluiten)

• Calamiteitenfonds € 2,50 per boeking en SGR consumentenbijdrage à € 5,- p.p. • ANVR Boekingskosten € 30,- per boeking

Inbegrepen

Voor de voorwaarden van deze reis verwijzen wij u naar onze website destintravel.nl/treinreizen of neem contact op via +31 (0)88 13 07 320 | incento@destintravel.nl


