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U maakt twee schitterende treinreizen met een panoramatrein: de Glacier- en de Bernina Express. De hoogste pas tijdens de route 

met de Glacier Express ligt op 2.034 meter. Sneeuw is dus gegarandeerd. Voor de skiërs onder u kan het programma aangepast 

worden, zodat u 2 dagen kunt skiën in de mooiste skigebieden van Zwitserland: in de Jungfrau regio en in Zermatt.

Deze 8-daagse reis neemt u mee door Zwitserland. Het prachtige witte Zwitserse 

landschap in de wintermaanden maakt een bezoek extra bijzonder. 

Winterse magie in Zwitserland 
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Dag 1 - Aankomst in Zwitserland 

Vanuit Basel reist u per trein (ca. 1 uur) naar Luzern. Luzern is prach-

tig gelegen aan het Vierwoudstedenmeer en omringd door indruk-

wekkende bergen. Deze romantische oude stad met de beroemde 

houten kapelbrug, gedecoreerd met afbeeldingen uit de Middeleeu-

wen, is een bezoek meer dan waard. Overnachting in Luzern.

Ons advies: reis overdag comfortabel per ICE International hoge-

snelheidstrein vanuit Nederland naar Basel, waar u overstapt op een 

aansluitende trein naar Chur. Na de laatste hotelovernachting reist 

u op dezelfde snelle wijze terug naar Nederland. Voor details: zie 

Reisinformatie.

Dag 2 - Luzern - Interlaken  

Na het ontbijt heeft u nog de tijd om Luzern te bezoeken. In de loop 

van de middag vertrekt u vervolgens per trein (ca. 2 uur) naar Inter-

laken. De treinreis naar Interlaken, via de Brünigpas (1.008 meter), is 

prachtig. Interlaken is mooi gelegen tussen het meer van Brienz, het 

meer van Thun en aan de voet van het Jungfrau massief. Een ideaal 

uitgangspunt om de Jungfrau regio te verkennen.  Overnachting in 

Interlaken. 

Dag 3 - Jungfraujoch

Vandaag brengt u een bezoek aan de Jungfraujoch, het hoogste 

treinstation van Europa op 3.454 meter. U heeft er een prachtig 

uitzicht over de Aletschgletser en de omringende bergen zoals de 

Eiger, Monch en Schilthorn. Op de terugweg kunt u een stop maken 

op de Kleine Scheidegg, in Wengen of in Grindelwald. Overnachting 

in Interlaken.

Dag 4 - Interlaken - Brig 

Na het ontbijt neemt u de trein naar Brig. Brig heeft een mooie 

oude binnenstad die bezaaid is met statige huizen en gezellige res-

taurants. Het Stockalperschloss is één van de belangrijkste barokke 

paleizen in Zwitserland en is het grootste particuliere gebouw uit 

de zeventiende eeuw in Zwitserland. Het Schloss museum en een 

rondleiding door het kasteel zijn een bezoek waard! Overnachting 

in Brig.

Programma
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Dag 5 -Zermatt  

Vanuit Brig maakt u een dagexcursie (individueel) naar Zermatt 

(ca. 1 uur en 30 min per trein). Zermatt is prachtige gelegen aan 

de voet van de iconische Matterhorn. Vanuit Zermatt neemt u de 

Gornergrat Bahn naar top van de Gornergrat.

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) 

en de op één na langste gletsjer van de Alpen. Iets boven het eind-

station vindt u het Kulmhotel Gornergrat, het hoogste hotel 

in de Zwitserse Alpen met een eigen winkelcentrum en een gere-

nommeerd restaurant, waar het goed rusten is na een wandeling 

rond de top. U kunt er vandaag ook voor kiezen om een dag te gaan 

skiën. Informeer naar de mogelijkheden.

Dag 6 - Glacier Express - Brig - Chur  

Ontbijt in het hotel. Ontdek vandaag de vele hoogtepunten langs 

de route van de Glacier Express vanuit uw comfortabele stoel aan 

boord van de gelijknamige panoramatrein. De treinreis tussen Brig 

en Chur is onvergetelijk en duurt ongeveer 4 uur. 

Omgeven door een fantastisch bergpanorama voert de reis 

oostwaarts naar het Rhonedal via Oberwald (1.366 meter hoogte), 

Andermatt en de  Oberalppas, het hoogste punt van de route 

(2.034 meter). De reis gaat verder via het schitterende Rijndal en 

daalt dan af naar Chur. Het eindpunt van vandaag en tevens het 

laagste punt van de route (595 meter). Chur is de hoofdstad van het 

kanton Graubunden en de grootste stad langs de Glacier Express 

route. U verblijft 2 nachten in Chur.

Dag 7 - St. Moritz en de Bernina Express       

Ontbijt in het hotel. Vandaag reist u met de regionale trein naar 

St. Moritz. Hoogtepunt onderweg het beroemde Landwasservia-

duct, reisduur ca. 2 uur. In St. Moritz stappen we over op de Bernina 

-Winter-Panorama Express naar Poschiavo, een rit van ca. 2 uur. 

Hoogtepunten onderweg zijn; de winterse Engadin Valley, de 

Morteratsch Gletsjer, waar de klim naar de Berninapas begint. 

We passeren het met sneeuw bedekte Lago Bianco en in Ospizio 

bereiken we het hoogste punt op de route, 2.253 meter. Tijdens de 

afdaling naar Alp Grüm genieten we van schitterende uitzichten op 

de Palu Gletsjer. De tocht eindigt in het plaatsje Poshiavo. U reist te-

rug naar St. Moritz met de Winter Panorama Express of de snellere 

regionale trein en vervolgens door naar Chur. Overnachting in Chur.

Dag 8 - Einde van de reis

Na het ontbijt reist u terug naar huis. Indien u met de ICE naar Zwit-

serland bent gereisd, neemt u de trein terug naar Basel (ca. 2 uur 25 

minuten) Vervolgens reist u per ICE door naar Nederland.

Programma
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Glacier Express 

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. 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! 
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Reisinformatie

Uw hotels

Tijdens deze reis verblijft u in 3-sterren of 4-sterren hotels.

Per ICE naar Zwitserland

Natuurlijk kunt u per auto of vliegtuig naar Zwitserland reizen. Wij adviseren u echter om per ICE International - hogesnelheidstrein - com-

fortabel en veilig naar Basel te reizen. In Basel stapt u over op de aansluitende trein voor het begin van uw arrangement. Zo arriveert u nog 

dezelfde avond 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

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

ICE treintickets

NS Internationaal hanteert variabele tarieven voor de ICE treinreis vanaf Nederland naar Basel. Treintickets kunnen vanaf 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 gedeelde 2-persoonskamer en onder voorbehoud van beschikbaarheid en 

tussentijdse koerswijzigingen.

Toeslag 1-persoonskamer in een 3* of 4* hotel: v.a. 300,-

Toeslag upgrade 1ste klas aan boord van de Zwitserse treinen: v.a. 215,- p.p.

Toeslag 3-gangen lunch aan boord van de Glacier Express: v.a. 61,- p.p. 

Toeslag skipakket in Interlaken en Zermatt: Op aanvraag. 

Vertrekdatum: dagelijks tussen 29 december 2022 en 16 april 2023 

Reisduur: 8 dagen 

Treinen: Glacier Express en Bernina Express  

Vertrek & reissom
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• Alle genoemde treinreizen in de tweede klas van/naar de Zwitserse grens of één van de luchthavens.

• 1 hotelovernachting in Luzern inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Interlaken inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Brig inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Chur inclusief ontbijt

• Gereserveerde zitplaats aan boord van de Glacier Express (Brig - Chur)

• Gereserveerde zitplaats aan boord van de Bernina Winter Express Express (St. Moritz - Poschiavo)

• Bezoek aan Zermatt en de Gornergrat

Niet inbegrepen:  Retourreis Nederland - Zwitserland (Desgewenst boeken wij voor u de ICE International. Details: zie Reisinformatie.) • Skipakket Zermatt en/of 

Interlaken • Overige 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. • Reserveringskosten 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

* De ICE kan vanaf ca. 6 maanden voor vertrek definitief geboekt worden. Op moment van boeken kunnen wij de exacte prijs van het ICE treinticket doorgeven.


