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Chur en de Glacier Express

Tijdens deze 4-daagse reis staat de legendarische ‘Glacier Express’ centraal. U reist vanuit het 

gezellige en historische Chur naar Zermatt. Zermatt is gelegen aan de voet van de majestueuze 

Matterhorn. Tijdens de treinreis met de ‘Glacier Express’ geniet u op uw gemak van de 

onvergelijkelijke schoonheid van het landschap.

Indien gewenst kunnen wij een 3-gangen warme lunch bijboeken in 

de trein. In Zermatt kunt u optioneel met de Gornergrat Bahn naar 

de top van de Gornergrat reizen, waarvandaan u kunt genieten van 

een schitterend uitzicht op de Matterhorn. Iets boven het eindstati-

on van de Gornergrat vindt u het Kulmhotel Gornergrat. 

Dit heeft een gerenommeerd restaurant waar u heerlijk kunt 

lunchen. Maak zeker een wandeling rond de top voor een meer 

dan spectaculair uitzicht. Zermatt zelf is een heerlijk bergdorp 

waar volop winkels en restaurants zijn.
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Dag 1 – Basel – Chur

Vanuit Basel reist u per trein (ca. 2,5 uur) naar het gezellige 

historische plaatsje Chur. Chur is de oudste stad van Zwitserland 

en de hoofdstad van Graubünden. Een stad die bruist van cultuur 

en wordt omringd door prachtige, majestueuze bergen.

Dag 2 -  Chur - Glacier Express – Zermatt

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

de mooiste treinreizen ter wereld. U vertrekt in de loop van de 

ochtend. De reis van Chur naar Zermatt duurt ca. 5 ½ uur. Indien 

gewenst kunnen we een 3-gangen lunch aan boord van de trein 

voor u reserveren (niet inbegrepen). De Glacier Express is één van 

de beroemdste treinen van Zwitserland. Deze panoramische trein 

rijdt tussen St. Moritz en Zermatt. U reist over 291 bruggen, door 

91 tunnels en over de Oberalp-pas op een hoogte van 2.033 meter. 

Onderweg geniet u op uw gemak van de onvergelijkelijke schoon-

heid van het landschap vol met oeroude bossen, vredige Alpenwei-

den, snelstromende bergbeken en intieme dalen met de sporen van 

een eeuwenoude cultuur en dito tradities. Aan het eind van de dag 

komt u aan in het autoloze Zermatt waar u twee nachten verblijft. 

Transfer te voet naar uw hotel of met een speciaal hotelbusje.

Dag 3 - Zermatt, vrije dag 

Deze dag is geheel ter vrije besteding. Onze tip voor u: 

een bezoek aan de Gornergrat met de beroemde Gornergrat Bahn.

De Gornergrat Bahn is een tandradbaan die u vanuit Zermatt op 

1.620 meter hoogte in ca. 35 minuten naar de top van de Gornergrat 

op 3.089 meter hoogte brengt. De reis gaat door dichte bossen en 

over alpiene bergweiden met ’s zomers volop wilde bloemen en 

’s winters een dik pak sneeuw. Onvergetelijk! Vanaf het uitzichtplat-

form van de Gornergrat hebt u een fenomenaal uitzicht op maar 

liefst 29 vierduizenders plus de majestueuze Matterhorn (4.478 

m) plus de op één na langste gletsjer van de Alpen. Iets boven het 

eindstation vindt u het Kulmhotel Gornergrat, het hoogste hotel in 

de Zwitserse Alpen met een eigen winkelcentrum en een gerenom-

meerd restaurant, waar het goed rusten is na een wandeling rond de 

top. Wandelen kunt u ook naar de Riffelsee, een meer waarin de top 

van de Matterhorn weerspiegeld wordt. Deze excursie is optioneel, 

wij voegen deze graag voor u toe aan uw reisarrangement. 

U overnacht in Zermatt.

Dag 4 - Zermatt - Basel

Vandaag reist u terug van Zermatt naar Basel (of Zwitserse lucht-

haven) voor uw aansluiting naar Nederland. Het einde van een 

prachtige reis door Zwitserland! Indien gewenst kunt u deze reis uit-

breiden met extra excursies en overnachtingen in b.v. Basel en Chur.

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 de volgende in 3 of 4 sterren hotels. Wij werken samen met de volgende hotels:

3* Chur : Ambiente Hotel Freieck, Hotel Post.

4* Chur : Hotel ABC, Hotel Romantik Stern.

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 698,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een gedeelde 2-persoonskamer in een 3-sterrenhotel. 

Reissom vanaf 898,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een gedeelde 2-persoonskamer in een 4-sterrenhotel.

Toeslagen: 

Toeslag 1-persoonskamer in een 3* of 4* hotel: v.a. 150,- per persoon

Toeslag 5* hotels op aanvraag

Toeslag upgrade 1ste klas aan boord van de Zwitserse treinen: v.a. 165,- per persoon

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

Toeslag excursie Gornergrat Bahn: v.a. 90,- per persoon

Toeslag Matterhorn Glacier Paradise excursie: v.a. 110,- 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).

Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse koerswijzigingen.

Let op: in sommige hotels dient de city tax ter plaatse afgerekend te worden (CHF 3 - CHF 7 per persoon per nacht).

Vertrekdata: dagelijks tussen 1 april en 15 oktober 2023

Reisduur: 4 dagen

Trein: Glacier Express

Prijsinformatie
Chur en de Glacier Express
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• Treinpas voor bovengenoemde treintrajecten in de tweede klas

• Gereserveerde zitplaats in de Glacier Express

• 1 overnachting in Chur inclusief ontbijt

• 2 overnachtingen in Zermatt inclusief ontbijt

Niet inbegrepen: Retourreis Nederland - Zwitserland • Optionele excursies • Maaltijden en dranken • 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


