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Ontdek Zwitserland in de winter

Prachtige treinrondreis door een winters Zwitserland. Tijdens deze reis geniet u van bijzondere 

winterse activiteiten. In Davos is een rit met een arrenslee in het programma opgenomen. Vanuit 

Montreux brengt u per Golden Pass trein een bezoek aan het wintersport resort Gstaad. Gstaad 

heeft een prachtige ligging temidden van een ongerept alpine winterlandschap.

Gstaad staat ook bekend om zijn vele uitstekende restaurants. Daar-

naast is het niet zo veel bezochte Neuchatel in de reis opgenomen. 

Vanuit Neuchatel maakt u een excursie naar de mystieke vallei van 

La Brévine waar het wel -40 graden Celsius kan worden. Het wordt 

wel het Siberië van Zwitserland genoemd. 

De reis wordt afgesloten in Bern, de hoofdstad van Zwitserland 

en bekend vanwege de overdekte winkelpromenades, de Lauben 

genoemd. Natuurlijk ontbreekt ook de treinreis met de beroemde 

Glacier Express niet in het programma.
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Dag 1 - Aankomst in Zwitserland, Davos

Vanuit Basel reist u per trein naar Davos. (Reisduur ca. 3 uur 30 min). 

Overnachting in Davos.

Dag 2 - Davos

Davos ligt op een hoogte van 1.560 meter en kan met recht een 

vakantieplaats met internationale allure worden genoemd. 

Het is de grootste bergsport, sport- en congresplaats van de Alpen 

en ook als een herstellingsoord heeft het een lange traditie. Davos 

heeft vele cafés, restaurants, galeries en winkels. Aan het begin van 

de middag maakt u een arrenslee tocht van een uur door één van de 

magische valleien in de buurt. In het onwaarschijnlijke geval dat er 

onvoldoende sneeuw in de vallei ligt, wordt de slee vervangen door 

een rit met een paardenkoets. Overnachting in Davos. 

Dag 3 - Glacier Express

Na het ontbijt reist u per trein via een schitterende route naar het 

kleine stationnetje Filisur, waar u overstapt op de beroemde Glacier 

Express. Door de grote panorama ramen geniet u ten volle van de 

mooie uitzichten onderweg. In de trein worden tegen betaling eten 

en drankjes geserveerd. Indien gewenst kunt u van tevoren een 

3-gangen warme lunch reserveren (aan te raden). In Brig stapt u 

over op de reguliere trein naar Montreux. (Totale reistijd ca. 8 uur). 

Overnachting in Montreux.

Dag 4 - Winter Fun in Gstaad 

Ontbijt in het hotel. Reis met de Golden Pass trein via een mooie 

route naar Gstaad. Bekend om zijn uitgestrekte skigebied en prach-

tige ligging is deze veelzijdige bestemming ook aantrekkelijk voor 

niet-skiërs. Geniet van het winterse landschap, maak een wandeling 

over één van de vele wandelpaden en ga lunchen in één van de 

uitstekende restaurants die de plaats rijk is. Aan het eind van de 

middag reist u terug naar Montreux. (Reistijd Montreux – Gstaad is 

ca. 1 uur 30 min) Overnachting in Montreux.

Programma
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Dag 5 - Montreux – Neuchatel

Ontbijt in het hotel. Neem ’s ochtends de tijd om Montreux met zijn 

serene promenade langs het meer van Geneve te verkennen. In de 

namiddag stapt u op de trein voor de korte rit naar Neuchatel 

(reisduur ca. 1 uur). Neuchatel ligt prachtig aan het gelijknamige 

meer van Neuchatel. Het kasteel van Neuchatel is een bezoekje 

waard en ook het bergtreintje naar de Chaumont levert u een 

prachtig uitzicht op over het meer. Overnachting in Neuchatel.

Dag 6 - Het Siberië van Zwitserland

Ontbijt in het hotel. Niet ver van Neuchatel vindt u de mystieke 

vallei van La Brévine waar de temperaturen in de winter dalen 

tot -40 graden Celsius. Trotseer de kou en maak een korte maar 

schitterende winterwandeling (ongeveer 3 km) langs typische boer-

derijen en het meer Lac des Tailleres . Nadat u de kou heeft door-

staan haalt u uw “ijsdiploma” op bij één van de restaurants in de 

vallei. Daar kunt u tevens genieten van allerlei lokale specialiteiten. 

Aan het eind van de dag keert u weer terug naar Neuchatel. (Reis-

duur Neuchatel – La Brévine ca. 1 uur). Overnachting in Neuchatel.

Dag 7 – Bern

Na het ontbijt neemt u de trein naar Bern. Dit is een korte treinrit 

van ca. 40 minuten. Bern is de hoofdstad van Zwitserland en heeft 

een prachtige oude binnenstad die staat op de Werelderfgoedlijst 

van UNESCO. U kunt deze makkelijk te voet verkennen. U doet een 

stap terug in de tijd als u loopt over de geplaveide straten met de 

15e eeuwse gebouwen en waterfonteinen. Bern is ook bekend door 

zijn overdekte winkelpromenades, de Lauben genoemd. Bezoek 

zeker ook één van de kelderrestaurants voor een sfeervolle eeter-

varing. Overnachting in Bern.

Dag 8 - Vertrek naar Nederland

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

aansluiting naar Nederland.

Optie: verlenging van uw reis met extra hotelovernachtingen en/of 

een van onze andere arrangementen.

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

Deze reis wordt aangeboden op basis van 3- of 4-sterren hotels. 

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

Genoemde tarieven zijn per persoon op basis van een gedeelde 2-persoonskamer en onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse 

koerswijzigingen. Deze reis kunt u maken op basis van 3 of 4 sterren hotels. 

Toeslagen: 

Toeslag 1-persoonskamer in een 3* hotel: v.a. 665,-

Toeslag 1-persoonskmaer in een 4* hotels: v.a. 620,- 

Toeslag upgrade 1ste klas aan boord van de Zwitserse treinen: v.a. 268,- p.p.

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

Toeslag Excellence class: op aanvraag (U dient echter wel in het bezit te zijn van een eerste klas Swiss Pass).

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 22 januari en 28 maart 2023 

Reisduur: 8 dagen

Trein: Glacier Express 

Prijsinformatie
Ontdek Zwitserland in de winter
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• Treinpas voor bovengenoemde treintrajecten in de tweede klas

• 2 hotelovernachtingen in Davos inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Montreux inclusief ontbijt

• 2 hotelovernachtingen in Neuchatel inclusief ontbijt

• 1 hotelovernachting in Bern inclusief ontbijt

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

• Arrensleetocht in Davos

• Treinreis naar Gstaad

• Treireis naar het Siberië van Zwitserland vanuit Neuchatel

• Lokale transport kaarten uitgegeven door de hotels in Davos, Montreux, Neuchatel en Bern

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


