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Swiss Premium Tour

De ultieme Zwitserland reis! U reist in 8 dagen van Luzern naar St. Moritz, waarbij u onderweg 

geniet van de prachtige hoogtepunten waar het Zwitserse landschap om bekendstaat. Uw reis 

begint in Luzern, centraal gelegen aan het Vierwoudstedenmeer en omringd door 

indrukwekkende bergen.

De hoogtepunten volgen elkaar op wanneer u een excursie maakt 

naar de top van Europa: de Jungfraujoch. Het fenomenale uitzicht 

zult u niet snel vergeten. Vanuit Zermatt brengt een tandradbaan u 

naar de Gornergrat met uitzicht op de Matterhorn. 

Vervolgens reist u in 7,5 uur met de wereldberoemde Glacier 

Express van Zermatt naar St. Moritz. U zult zelf ervaren wat deze 

reis zo onvergetelijk maakt wanneer u vanuit uw panoramarijtuig 

geniet van de fenomenale uitzichten.
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Dag 1 - Nederland - Luzern

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

eerste hotelovernachting.

Dag 2 -  Luzern, vrije dag

Vandaag heeft u een vrije dag in Luzern. Dankzij de centrale ligging 

aan het Vierwoudstedenmeer en de omliggende bergen zoals de 

indrukwekkende Pilatus, de Rigi of de Titlis met zijn ruim 3.000 

meter geldt Luzern als het “Zwitserland binnen Zwitserland”. 

Wij raden u aan een bezoek te brengen aan één van de genoemde 

bergen. U overnacht in Luzern.

Dag 3 - Luzern - Interlaken

Vandaag reist u per trein over de Brünig Pass naar Interlaken, 

gelegen tussen de meren van Thun en Brienz. U overnacht in 

Interlaken.

Dag 4 - Interlaken, excursie Jungfraujoch

Vandaag maakt u een excursie naar de Jungfraujoch, de top van 

Europa. Het Jungfrauspoor brengt u naar het station van de Jung-

fraujoch, met zijn 3.454 meter het hoogste spoorwegstation in Euro-

pa. Geniet van het adembenemende uitzicht op de Aletsch Gletsjer, 

de langste gletsjer in de Alpen. U overnacht in Interlaken.

Programma
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Dag 5 - Interlaken - Lötschberger – Zermatt

U reist via het mooie Berner Oberland naar Wallis. Hiervoor zijn 

twee mogelijkheden: de reis gaat of via de Lötschberg-tunnel recht-

streeks naar Visp en vandaar naar Zermatt, of u reist over de mooie 

Lötschberglijn met de Lötschberger, de volledig geklimatiseerde 

trein met panoramische ruiten.

Onderweg passeert u het machtige Kander-viaduct en de keertun-

nel rond de Felsenburg waarna u afdaalt naar Brig met schitterend 

uitzicht op het Rhônedal en vervolgens naar Zermatt.

Zermatt, aan de voet van de Matterhorn, is een stad zonder autover-

keer. Elektrische wagentjes en door paarden getrokken koetsjes zijn 

de enige vervoermiddelen. Hier kunt u in alle rust bijkomen van uw 

reis. U overnacht in Zermatt.

Dag 6 - Zermatt, excursie Gornergrat

Vandaag brengt een tandradbaan u naar de Gornergrat, waar u kunt 

genieten van een schitterend uitzicht op de Matterhorn, de Mont 

Blanc en andere met sneeuw bedekte toppen tot een hoogte van 

4.000 meter. U overnacht in Zermatt.

Dag 7 - Zermatt - Glacier Express - St. Moritz

Geniet van een 7,5 uur durende reis met de Glacier Express van 

Zermatt naar St. Moritz. Dit is een reis die u niet snel zult vergeten. 

In welk jaargetijde u ook reist – voorjaar, zomer of hartje winter – in 

het panoramarijtuig kunt u van dichtbij genieten van het indrukwek-

kende landschap. De reis voert u over 291 bruggen, door 91 tunnels 

en over de Oberalp Pass. U overnacht in St. Moritz.

Dag 8 - St. Moritz - Nederland

Treinreis van St. Moritz naar Basel (of Zwitserse luchthaven) voor 

uw aansluiting naar Nederland. U heeft de optie om uw reis uit te 

breiden met extra hotelovernachtingen en/of één van onze andere 

arrangementen. Wij geven u hier graag advies over!

Programma
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Jungfraubahn

De treinreis over de Jungfrau Bahn is een tocht door een 

wondere gletsjerwereld van ijs, sneeuw en rotsen. Nadat station 

Kleine Scheidegg is gepasseerd, volgt een steil traject omhoog, 

onder andere door een tunnel van zeven kilometer, dwars door de 

Eiger en de Mönch. Onderweg wordt u door openingen in de bijna 

loodrechte rotswanden af en toe een blik gegund op de indrukwek-

kende Eiger-noordwand en het prachtige ijsmeer. Eenmaal boven 

aangekomen is het uitzicht adembenemend. 

Imposante bergen als de Eiger, Mönch, Jungfrau en Schilthorn 

pieken hoog op, terwijl aan de andere kant de Aletschgletsjer traag 

richting Wallis glijdt. Bij goed weer reikt het zicht hier vanaf het 

Sphinx terras zelfs tot aan het Duitse Schwarzwald en de Franse 

Vogezen. Indien gewenst kunt u terugreizen naar Interlaken met de 

gloednieuwe Eiger Express gondel. De Eiger Express neemt u mee 

naar Grindelwald en u reist vervolgens per trein door naar Interlaken 

Ost.

Uw trein

De Jungfrau Bahn brengt u vanuit Interlaken via de Eigergletsjer naar de Jungfraujoch met het hoog-

ste treinstation van Europa op 3.454 meter. Hier heeft u een schitterend uitzicht op de 23 kilometer 

lange Aletschgletsjer, de langste gletsjer in de Alpen en daarom met recht UNESCO werelderfgoed.
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Reisinformatie

Uw hotels

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

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

4* Luzern : Hotel Continental Park, Hotel Ameron Flora.

3* Interlaken : Hotel City Oberland, Hotel Bernerhof, Hotel Weisses Kreuz, Hotel Du Lac.

4* Interlaken : Hotel Interlaken, Hotel Du Nord,Hotel Metropole, Hotel Carlton Europe.

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

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

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

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

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  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.

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
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Reissom vanaf 1.598,- per persoon, gebaseerd op een verblijf in een gedeelde 2-persoonskamer in een 3-sterrenhotel. 

Reissom vanaf 1.798,- 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. 300,-

Toeslag 5* hotels: op aanvraag

Toeslag upgrade 1ste klas aan boord van de Zwitserse treinen: v.a. 198,- 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).

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 17 oktober 2023 en tussen 8 januari en 25 maart 2024

Reisduur: 8 dagen

Trein: diverse panoramatreinen

Prijsinformatie
Swiss Premium Tour
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• Treinpas voor bovengenoemde treintrajecten in de tweede klas

• Excursie Jungfraujoch en Gornergrat

• Gereserveerde zitplaats in de Glacier Express

• 2 overnachtingen in Luzern inclusief ontbijt

• 2 overnachtingen in Interlaken inclusief ontbijt

• 2 overnachtingen in Zermatt inclusief ontbijt

• 1 overnachting in St. Moritz 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 € 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


