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Zwitserse Pracht 

Tijdens deze individuele 9-daagse rondreis per trein maakt u kennis met de belangrijkste panoramatreinen en de mooiste treinroutes van 

Zwitserland. Deze reis is al jaren de favoriete reis van onze gasten. Zo reist u met de Glacier Express van Zermatt naar Chur en met de Bern-

ina Express, waarvan een gedeelte van de route op de UNESCO werelderfgoedlijst staat, naar Tirano. De beroemde Golden Pass Panorama 

Trein neemt u via een prachtige route mee vanuit Interlaken naar Montreux. En de Gotthard Express rijdt van Lugano naar Fluëlen waar u 

overstapt op de boot naar Luzern. De excursies naar de Jungfraujoch en Gornergrat zijn ook inbegrepen. In Zermatt overnacht u in het 4 

sterren Alpen Resort. Dit is een complete treinrondreis in Zwitserland met vele extra’s die u niet snel zult vergeten.
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Dag 1 – Nederland - Interlaken

Treinreis vanuit Basel (of Zwitserse luchthaven) naar Interlaken. 

Hotelovernachting in Interlaken.

Dag 2 - Interlaken, excursie Jungfraujoch

Vandaag een bezoek aan de spectaculaire Jungfraujoch. Eerst reist 

u vanuit Interlaken Ost naar Lauterbrunnen, waar u overstapt op 

de Wengern Alp Bahn voor de fraaie rit via Wengen naar de Kleine 

Scheidegg aan de voet van de beroemde Eiger Noordwand. Vervol-

gens gaat de reis met de Jungfraubahn via de Eiger-gletsjer naar de 

Jungfraujoch en het hoogste treinstation van Europa gelegen op 

3.454 meter. Hier heeft u een schitterend uitzicht op de Aletschglet-

sjer, de langste gletsjer in de Alpen. Hotelovernachting in Interlaken.

Dag  3 - Interlaken - Golden Pass Line - Montreux

Per trein reist u per Golden Pass Panorama trein voor een prachtige 

treinreis naar Montreux. Het spoor loopt door dichte bossen, langs 

pittoreske dorpjes en de oever van het meer van Geneve. Hotelover-

nachting in Montreux. 

Dag 4 - Montreux - Zermatt

U vervolgt uw reis richting Zermatt, een mooi gelegen plaats aan 

de voet van de Matterhorn. Zermatt is autovrij; elektrocars en door 

paarden getrokken sleeën en koetsen zijn de enige vormen van 

transport. U overnacht 2 nachten in Zermatt in het 4* sterren Alpen 

Resort. 

 

Alpen Resort Zermatt 

Het 4* Alpen Resort ligt op slechts 5 minuten lopen van het trein-

station van Zermatt. In het Matterhorn restaurant geniet u van 

heerlijke Zwitserse maaltijden. Alle kamers zijn modern ingericht en 

voorzien van koffie- en theefaciliteiten en eigen badkamer. Gratis 

WiFi is beschikbaar in het gehele hotel. Verder beschikt het hotel 

over een wellnesscentrum en 3 zwembaden.

Dag 5 - Zermatt, excursie Gornergrat

Vandaag staat in het teken 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 bossen en over bergweiden met 

’s zomers volop wilde bloemen en ’s winters een dik sneeuwpakket. 

Vanaf de top heeft u een prachtig uitzicht op de Matterhorn en 

andere met sneeuw bedekte toppen tot wel 4.000 meter. Iets boven 

het eindstation, op 3.100 meter hoogte, vindt u het Kulmhotel 

Gornergrat, het hoogste hotel in de Zwitserse Alpen met een eigen 

winkelcentrum en een gerenommeerd restaurant. 

Programma
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Dag 6 - Zermatt - Glacier Express - Chur

Stap aan boord van de legendarische Glacier Express en geniet van 

een prachtige treinreis naar Chur. De Glacier Express is één van de 

mooiste treinreizen ter wereld. De treinreis duurt ca. 6 uur. Een 

onvergetelijke reis over spectaculaire bruggen, door tunnels, indruk-

wekkende landschappen en over de Oberalp Pass, gelegen op 2.033 

meter. In de trein wordt een lunch geserveerd. Hotelovernachting in 

het familiehotel Romantik Hotel Stern Chur.

 

Dag 7 - Chur - Bernina Express - Lugano

Vertrek met de beroemde Bernina Express naar Tirano. Een gedeelte 

van de route staat zelfs op de UNESCO Werelderfgoed lijst. In Tirano 

heeft u even de tijd om te lunchen en vervolgens reist u per Bernina 

Express touringcar naar Lugano. Hotelovernachting in Lugano.

Dag 8 - Lugano - Gotthard Panorama Express - Luzern

Treinreis van Lugano naar Luzern met de Gotthard Panorama 

Express. Per trein reist u vanuit Lugano naar Bellinzona. Hier stapt u 

over op de Gotthard Panorama Express en rijdt u via de pittoreske 

Gotthard Panorama Route naar Fluëlen. In Fluëlen stapt u aan boord 

van een historische raderstoomschip voor een cruise over het 

Vierwoudstedenmeer naar Luzern. Hotelovernachting in Luzern.

Dag 9 - Luzern - Nederland

Treinreis naar Basel (of Zwitserse luchthaven) voor de aansluiting 

naar Nederland.

Indien gewenst kan het programma uitgebreid worden met extra 

hotelovernachingen en excursies. 

Programma
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Reissom vanaf 2.398,- p.p., gebaseerd op een verblijf in een 2-persoonskamer in 3-sterren luxe hotels in Interlaken, Montreux, 

Zermatt, Chur, Lugano en Luzern. 

Let op: in sommige hotels dient er ter plaatse City Tax afgerekend te worden (kosten tussen de CHF 3 - 7 per persoon per nacht).

Genoemde tarieven zijn onder voorbehoud van beschikbaarheid en tussentijdse tarief- en koerswijzigingen. 

Toeslagen

Reissom bij verblijf in 4-sterren hotels: v.a. 2.498,- p.p. 

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik o.b.v. 3-sterren hotels: v.a 500,- 

Toeslag tweepersoonskamer voor alleengebruik o.b.v. 4-sterren hotels: v.a. 500,- 

* Tijdens het Montreux Jazz Festival (30 juni - 15 juli 2023) is verblijf in Montreux niet mogelijk

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).

Vertrekdata: dagelijks tussen 1 april en 15 oktober 2023 

Reisduur: 9 dagen

Vertrek & reissom
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• Treinpas voor bovengenoemde treintrajecten in de eerste klas

• Gereserveerde zitplaats, 1e klas in de GoldenPass, Glacier Express, Bernina Express (trein en tou-

ringcar) en de Gotthard Panorama Express (rijdt van dinsdag t/m zondag van 15 april tot 22 oktober 

2023 ) 

• 3-gangen lunch aan boord van de Glacier Express

• 2 nachten verblijf in Interlaken, logies/ontbijt in 3* of 4* hotel

• 1 nacht verblijf in Montreux, logies/ontbijt in 3* of 4* hotel

• 2 nachten verblijf in Zermatt in het 4*  Alpen Resort inclusief logies/ontbijt 

• Excursie Gornergrat in Zermatt

• 1 nacht verblijf in Chur in het familiehotel Romantiek Hotel Stern, logies/ontbijt

• 1 nacht verblijf in Lugano, logies/ontbijt in 3* of 4* hotel

• 1 nacht verblijf in Luzern, logies/ontbijt in 3* of 4* hotel 

 

Niet inbegrepen:  • Overige maaltijden en dranken • Retourreis Nederland - Zwitserland • 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


