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INHOUD

Genoeg van natte zomers in het vlak-

ke land? Kom nu naar Zwitserland het 

land van de  uitersten, waar je binnen 

een uur reizen uit eeuwige sneeuw of 

palmbomen kunt kiezen.

Doe een trekking langs de klaterende 

watervallen van het Lauterbrunnental 

of pak een terrasje aan de mediterra-

ne oevers van het meer van Lugano.

De Zwitserse Alpen zijn een paradijs 

voor sportieve vakantiegangers. Wan-

delen, klimmen en � etsen behoren ‘s 

zomers tot de meest beoefende spor-

ten. ZwitserlandMobiel (Switzerland-

Mobility) is het netwerk waarin de 

mooiste routes voor wandelaars, � et-

sers, mountainbikers, inlineskaters en 

 kanoërs zijn samengebracht, met rou-

tegidsen en een heel servicepakket 

eromheen. Voor veel routes zijn arran-

gementen met verzorgd bagagever-

voer. Want comfort is het andere ge-

zicht van Zwitserland. Uitstekende 

accomodaties en een goede keuken 

zorgen voor de ontspanning na de in-

spanning.

Speciaal voor de snelle beslissers se-

lecteerden we 12 mooie aanbiedin-

gen met de hoogtepunten van deze 

topbestemming.

Janine Nijlant | Zwitserland 

 Toerisme | Nederland

BERGEN
VOORDEEL

nazomeren op niveau
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Aan de Rivièra van het 
Meer van Genève smelten 

Alpenpanorama en zuidelij-
ke vegetatie samen tot een 

 levenslustige harmonie.

Dalen ten noorden en ten 
 zuiden van de Alpen. Rivieren 
die naar alle windstreken 
 stromen. Duits, Reto-Ro-
maans en Italiaans in één 
kanton.

Een landschap dat door tegenstellingen 
wordt gekenmerkt: steile rotswanden, 
hoge Alpen, Het Zwitserse Rhônedal 
 (inclusief wijnbouw).

Italiaanse � air, mild klimaat, 
palmen op schone stranden, lief-

lijke dalen, romaanse kerken en 
pittoreske steegjes die op terras-

rijke piazza’s uitkomen.

De magische aantrekkingskracht 
van het met sneeuw bedekte 
massief van Eiger, Mönch en 
Jungfrau, bron van ontelbare  
 watervallen.

Verscholen in een indrukwek-
kend bergpanorama ligt Lu-

zern, toegangspoort tot Cen-
traal Zwitserland, aan het 

Vierwoudstrekenmeer.



WALLIS | St-Léonard | Saas-Fee | Aletsch

Vanaf de Rhône-gletsjer bij de 

Furkapas zoekt de rivier haar 

weg langs bergdorpjes, door 

boom- en wijngaarden naar 

 eeuwenoude steden om uit te 

monden in het Meer van Genève. 

Steile rotswanden en machtige 

Alpentoppen van boven de 

4.000 meter begeleiden de rivier. 

Grotmeer
Tussen Sion en Sierre ligt het 

wijnbouwplaatsje St-Léonard. 

Hier schuilt een 300 meter lang 

en bijna 20 meter breed onder-

grondse meer. St. Léonard staat 

bekend als “Ort der Kraft” en is 

sinds 1949 een toeristische 

 trekpleister. Neem de boot en 

laat je meevoeren door de 

 onderwaterwereld.

Topwandelingen
Wandelaars kunnen zich in het 

Saastal uitleven met een routenet 

van meer dan 350 kilometer. 

Het dal is uitgangspunt voor de 

mooiste wandeltochten naar de 

vierduizend meter hoge toppen. 

Klimmen, rodelen, mountain-

biken of een tocht door bergklo-

ven,  terwijl de marmotten � uiten. 

Dit is een outdoor-bestemming 

bij uitstek.

7-daagse bergwandelvakantie 
Lekker rondwandelen over de hoge berg-
� anken van dit prachtige dal, onderlangs de 
gletsjertongen en besneeuwde toppen van 
het massief van de Dent Blanche. Naar 
wens kunt u een aantal etappes met kabel-
banen vereenvoudigen. 

Hotelovernachtingen inclusief ontbijt• 
5x lunchpakket en alle diners inbegrepen• 
Bagagevervoer (dag 2, 4 en 5) en • 
overzichtskaart
SNP-reisdocumentatie en originele • 
 wandelkaart

8 dagen More Inclusive
U verblijft in Residence Hotel Atlantic in het 
autovrije Saas-Fee op 1.800 meter hoogte. 
Het idyllische plaatsje wordt omringd door 
dertien bergtoppen van boven de 4.000 
meter. U kunt hier werkelijk schitterend 
 wandelen en  mountainbiken.

7 overnachtingen met ontbijtbuffet
5x een 3-gangenmenu • 
1x raclette-avond • 
1x Italiaans specialiteitenmenu• 

Extravoordeel
Boek dit arrangement 
in 2011 en krijg een SNP/
Ortlieb-stuurtas cadeau*)

PARADIJS
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OP PAD IN VAL D’ANNIVIERS 

PAREL VAN DE ALPEN

Voor jong en oud
Kristalheldere lucht, knerpende 

sneeuw, ontelbare zonne-uren, 

uitzicht op de Aletsch-gletsjer en 

de mooiste vierduizenders en 

toch ideaal voor een gezins-

vakantie. Klimcursussen voor 

k inderen, educatieve paden, 

 animatieprogramma’s, een be-

zoek aan een dieren- of funpark. 

Aletsch staat garant voor een 

 zorgeloze vakantie.

De bergtoppen liggen in Wallis dichter bij de 
hemel dan elders. Vanaf de gletsjers waait 
een koele wind. In dal zoekt de Rhône haar 
weg naar de zon.

TOPPEN
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BERNER OBERLAND | Grindelwald | Meiringen | Lauterbrunnental

De reusachtige bergen in het Ber-

ner Oberland zijn van een onge-

kende schoonheid en boezemen 

ontzag in. De wildkolkende berg-

stromen zoeken een weg naar be-

neden van boven de boomgrens, 

waar hartje zomer prachtige plan-

ten bloeien en marmottten onder 

steenblokken vandaan komen. 

Hogerop liggen de blanke mas-

sa’s sneeuw en Gletsjerijs onder 

slierten nevel. Watervallen storten 

naar beneneden langs steile rots-

wanden, vanaf de gletsjertongen 

klieven kloven voren in dit impo-

sante landschap. De weinige 

mensen die op deze hoogte wo-

nen, houden het vee. Het is uitda-

ging om dit uniek land te leren 

kennen, maar het kost tijd en 

moeite: de Alpen geven zich niet 

zomaar prijs.

Jungfrau
Imposante bergen, met de Jung-

frau als moeder-overste, waken 

over de plaatsen Grindelwald, 

Wengen, Mürren en Lauterbrun-

nental, waar meer dan 500 kilo-

meter aan gemarkeerde wandel-

routes op u wachten. Om een 

rondje te kuieren of meerdere da-

gen erop uit te trekken op weg 

naar de  bergtoppen. 

11-daagse autorondreis
Een viersterrenrondreis met 4 nachten 
verblijf in Davos, 3 nachten in Flims en 4 
nachten in Grindelwald. U reist langs de 
mooiste gletsjers, bergmeren, kloven en 
watervallen. U bezoekt de groene valleien 
en schilderachtige dorpjes.

Verblijf in 4-sterren hotels met ontbijt-• 
buffet dagelijks gratis gebruik minibar
Gratis gebruik van kabelbanen, treinen • 
en lokale bussen in Davos-Klosters

6-daagse wandelreis
Met deze reis wandelt u in de omgeving 
van beroemde bergtoppen als de Eiger, 
Mönch en Jungfrau. Een  wandelreis langs 
drie bergen vol legendes. 

Hotelovernachtingen o.b.v. halfpension• 
Parkeren 1• ste hotel en  bagagevervoer
Diverse tickets voor gondel en • 
(berg)trein
Routebeschrijving en  wandelkaart• 

&&VIERDUIZENDERS
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OP STAND DOOR ZWITSERLAND

BEROEMDE  BERGTOPPEN

Aarekloof 
De Aarekloof in het Haslital tussen 

Meiringen en Innertkirchen is zo’n 

200 meter diep en op de smalste 

stukjes amper een meter breed. 

De hele kloof kan dankzij steigers 

en tunnels moeiteloos te voet 

doorlopen worden. Volg de 

stroom.

Lauterbrunnendal
Het UNESO-trail in het Lauter-

brunnental benoemt gletsjers, wil-

de beken en bergmeren,  verklaart 

arnica, steenbreek en Turkse lelie 

en onthult waar steenbokken, 

korhoenders en adelaars leven. 

Ondertussen, raast de rivier ge-

voed door 72 watervallen. 

In bergmeren weerspiegelen de witte 
bergtoppen van het met sneeuw bedekte 
massief van Eiger, Mönch en Jungfrau. Op de 
hellingen ontspringen klaterende watervallen.

& WATERVALLEN
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OOST ZWITSERLAND | Bodensee | Toggenburg | Bad Ragaz

11-daagse autorondreis
Een rondreis voor het hele gezin. Ontdek 
de vele meertjes om in te zwemmen, 
prachtige watervallen en spannende 
 kabelbanen. Een boottocht maken over 
de  Bodensee? Of naar het grootste 
 labyrint ter wereld? Deze rondreis heeft 

het allemaal.

3 nachten Walzenhausen (halfpension), • 
4 nachten Meiringen (halfpension) en 3 
nachten in Saas Almagell (all  inclusive)
Routebeschrijving en ANWB • 
 Wegenkaart
Speurneuzenpakket en kidsgids • 
 Zwitserland

Het land van...
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SCHATTEN VAN ZWITSERLAND

Boven de  glinsterende Bodensee ligt het heuvlachtige Appenzeller land en de 
sappig groene decor van Toggenburg. Dit is het land van Heidi en Peter. De rijn 
vormt de levende oostgrens op haar lange weg naar de Noordzee.

  VAN HEIDI 
EN PETER

Langs de oevers van de Bodensee 

en op de rustige binnenwegen van 

heuvelachtige achterland is het 

uitstekend � etsen, mede dankzij 

een uitgekiend routenetwerk. 

Voor sportieve wandelaars is 

Alpstein dé bestemming. In de 28 

berghotels worden gasten en 

wandelaars met specialiteiten uit 

het Appenzeller land verwend.

Trekpleisters voor gezinnen zijn de 

spannende Toggenburger Legen-

denweg, het Heidipfad ten noor-

den van Bad Ragaz, en de speel-

terreinen van Dwerg Baartli in 

Braunwald. Liefhebbers van kunst 

en cultuur komen aan hun trekken 

in St Gallen, waar een tot werel-

derfgoed uitgeroepen klooster-

complex staat, met een in barok-

stijl opgetrokken basiliek. Een 

andere aanrader is het historische 

stadje Schaffhausen ten zuiden 

van de Munot-vesting. 
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TICINO | San Salvatore | Cardada | Brissago

5-daagse Ontdekvakantie
Ontdek het Lago Maggiore vanuit deze 
Zwitserse stad. U kunt er lekker zonnen, 
wandelen of zelfs canyonen. U verblijft in 
het comfortabele Hotel Dell’Angelo met 
zwembad en sauna! Ook als 8-daags 
arrangement mogelijk v.a. € 629,- p.p.

4 overnachtingen met ontbijtbuffet• 
4x een viergangendiner• 
dagkaart boottocht Lago Maggiore • 
(tot 16/10)
wandelroute Ponte Brolla – Tegna• 
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ZONNIG LOCARNO

Aan de palmrijke oevers van de 

meren heerst een mild klimaat en 

wordt geleefd met Italiaanse � air. 

Maar de alpiene wereld is nooit 

ver weg. Op alpenweiden bloeit 

de gentiaan, op de meerprome-

nade de camelia. La dolce vita of 

toch liever wat meer adrenaline 

op de hellingen of in de ravijnen? 

Ticino vormt een fascinerende 

eenheid vol tegenstellingen. 

Monte San Salvatore 
Vanaf het eind van de kabelspoor-

baan brengt een wandeling je naar 

de top van de markante monte 

San Salvatore (912m) met een fan-

tastisch uitzicht over het meer van 

Lugano en Lombardije. Halverwe-

ge de helling vind je de moeilijkste 

klettersteig van  Zwitserland. 

Burchten van Bellinzona
De middeleeuwse burchten Cas-

telgrande, Castello Montebello en 

Castello Sasso Corbaro vormden 

in vroeger tijden de verdediging 

en tegenwoordig het sieraad van 

Bellinzona. Van de vestigingsmu-

ren die Bellinzona omgaven zijn 

ook resten bewaard gebleven. 

Stenen die verhalen van strijd en 

veiligheid.

Isole di Brissago, 
Lotusbloemen, mammoetbomen, 

moerascipressen, bananenstrui-

ken en zelfs eucalyptusbomen 

groeien in de botanische tuinen 

op de twee subtropisch aan-

doende Brissago-eilanden in het 

Lago Maggiore. Neem de boot 

en geniet. 

Ticino verleidt met zijn mediterrane charme, elegante 
life style, zonovergoten landschap en pastelkleurige 
dorpen. 

LA DOLCE VITA
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SwissTravelSystem.com
Eén systeem – duizend mogelijkheden. Met het Swiss Travel System geniet u van een imposant netwerk van 20.000 kilomter aan trein-, bus- en bootverbindingen  
door heel Zwitserland. Daarnaast biedt het een attractief vervoerbewijsassortiment, waardoor gasten uit het buitenland voordelig en gemakkelijk van de ene plaats 
naar de andere kunnen reizen. Instappen, achteroverleunen en genieten. Zo luidt het devies. MySwitzerland.com/treinreizen 

Zwitserland met trein, bus en boot.
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lijks zo’n 10.000 ton zout gewon-

nen. Een trekking door de uit de 

zeventiende eeuw stammende 

tunnels en schachten naar het 

400 meter diep in de berg 

 gelegen restaurant.

MEER VAN GENÈVE | Les Diablerets | Salzminen Bex

8-daagse � etsvakantie
Fiets een vrijwel vlakke tocht van de alpie-
ne schoonheid van de Rhônegletsjer tot 
de groene Rhônevallei. Geniet van het 
prachtige uitzicht op de omringende ber-
gen en de wijngaarden. Uw � etstocht 
eindigt in het vermaarde Genève.

Overnachtingen in comfortabele hotels• 
Alle ontbijten zijn inbegrepen• 
Inclusief bagagevervoer• 
Engelstalige kaartmateriaal en • 
 routebeschrijving

8 dagen More Inclusive 
Tussen meren, bergen en steden ligt 
Champoussin, op korte afstand van het 
meer van Genève. Ontdek deze streek 
met ontspannende wandelingen, een 
boottocht op het meer, een rit met de 
chocoladetrein of een bezoek aan het 
kasteel Chillon.

7 overnachtingen met ontbijtbuffet • 
5x een 3-gangendiner • 
Wandelboekje met 11 wandelingen• 
Gebruik zwembad en 1x toegang • 
 thermaal bad

VAN MONDAIN
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FIETSEN LANGS DE RHÔNE

ZORGENLOOS GENIETEN IN DE 
 ZWITSERSE ALPEN

Aan de Rivièra van het Meer van Genève 
smelten Alpenpanorama en zuidelijke vegetatie 
samen tot een levenslustige harmonie. 

TOT ONGEREPT
Steden vol leven en kleine wijn-

dorpjes omcirkelen de glinsteren-

de watervlakte van het Meer van 

Genève. In de laagvlakte domine-

ren uitgestrekte korenvelden en 

boerendorpen, daartussen mid-

deleeuwse stadjes met machtige 

kastelen. In het noorden de ber-

gen van de Jura waar hemel en 

aarde elkaar ontmoeten en de ziel 

ruimte vindt. In het stille Vallée de 

Joux ongerepte natuur. Iets verder 

weg: Alpentoppen, gletsjers en 

bergweiden. Op de oevers van 

het meer legendarische steden als 

Genève, Lausanne en Montreux. 

Op de achtergrond waakt de 

Mont Blanc. 

Duivels
De rotswand van het bergmassief 

die het dorpje Les Diablerets in 

het Ormontdal omsluit, stond in 

de Middeleeuwen bekend als een 

vervloekte plaats waar de duivel 

(diable) zijn gang ging en op 

stormachtige dagen met rotsblok-

ken smeet. Wie voor de duvel niet 

bang is, kan hier zijn hart ophalen 

met een keur aan avontuurlijke 

sporten en hondensleetochten in 

de wtenschap dat de duivel zich 

op de vele zonovergoten dagen 

niet laat zien. 

Mijntrektocht
Een tunnelbaantje brengt de be-

zoekers naar de ondergrondse 

wereld van Salzminen Bex. In dit 

50 kilometer lange labyrint van 

gangen en schachten wordt jaar-
17
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VIERWOUDSTREKENMEER | Pilatus | Rigi
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Nee, het is echt Vierwoudstrekenmeer en niet 
Vierwoudstedenmeer, al is er genoeg leven aan 
de oevers van het water. 

MEERZICHT

Surfers trotseren de baren waarop 

stoomboten hun majesteitelijk spoor 

trekken, bontgekleurde hanggliders 

erboven. Gondels glijden tegen de 

bergwand op, weg van drukte van 

beneden. Hier begint het land van 

de ruige bergtoppen, afgelegen da-

len en wilde ravijnen. 

Pilatus
Voor een prachtig uitzicht over 

het Vierwoudstrekenmeer neem 

je de steilste tandradbaan (48%) 

naar de top van de Pilatus (2132 

m). Boven wordt de met sagen 

getopte Drakenberg omringd 

door 73 Alpentoppen en liggen 

panoramaroutes op wandelaars 

te wachten. Op de � anken vindt 

u de langste zomerrodelbaan van 

Zwitserland. 

Rigi
Op deze berg is er voor ieder 

wat wils, met 120 kilometer wan-

delpaden, een nordic-walking-

park, overdekte barbecueplaat-

sen, speeltuinen, ski- en 

sleepistes, nostalgische stoom-

trein en zonneterrassen. Boven-

dien staat de Rigi bekend om 

haar rijke alpiene � ora met zo’n 

1000 soorten. 

19



GRAUBÜNDEN | Val müstair | tomasee | Bernina

Door de bossen en ravijnen 
kronkelt het spoor van 
de Rhätische Bahn. Daarboven, 
op een tapijt van Alpenbloemen 
grazen koeien en gemzen.

NAAR DE BRON
VAN DE RIJN

21



Het Obergadin ademt de sfeer 

van een Zuid-Europese berg-

wereld: lieflijke kastanjebossen en 

ongenaakbare massieven van de 

Bernina met de Morteratschglet-

sjer en schitterende alpenweiden. 

Het Untergadin herbergt het Nati-

onaal Park. Het smeltwater voedt 

de grijsgroene Rijn op zijn lange 

tocht naar het noorden.

Nationaal park
In het Val Müstair, het aangren-

zende nationale park en het zui-

delijke Ortler-gebied liggen bijna 

300 kilometer goed bewegwijzer-

de outdoorroutes. Van een lichte 

wandeling tot inspannende mou-

tainbiketochten in een prachtig 

landschappelijk decor: bossen, 

weiden, heldere bergbeekjes, 

passen en natuurlijk alpentoppen. 

Bron van de Rijn
Het Tomameer, omgeven door 

een natuurreservaat op 2.344 

 meter, is de bron van de Rijn.  

De wandelpaden en meren zijn 

versierd met pinksterbloemen, 

gentianen, alpenrozen, made-

liefjes en wolgras. 

Panoramatrein
De Bernina Express spoort door 

55 galerijen, over 196 bruggen en 

trotseert hellingspercentages tot 

7% zonder tandradaandrijving. 

Deze trein vervoert de reizigers in 

elke betekenis van het woord. De 

mooiste spoorverbinding tussen 

het koude noorden en het warme 

zuiden.

Genieten op hoog niveau

8-daagse hotelvakantie
Het zeer bergachtige landschap van 
 Graubünden is een mooie samenvatting 
van wat Zwitserland te bieden heeft. im-
posante bergtoppen en lieflijke dorpjes. 
De ruige natuur in dit dunbevolkte gebied 
zorgt voor avontuur, rust en mooie herin-
neringen.

Verblijf in Hotel Ranco Laax met •	
 ontbijtbuffet 
6x dinerbuffet en 1x thema-avond •	
Heidi-menu
Boottocht op de Walensee •	
entree Heidihaus met Heidi •	
 themawandeling

8 dagen all inclusive
Hotel Cucagna ligt idyllisch in de berg-
wereld van Graubünden. Karakteristiek 
zijn het grote klooster Disentis en de 
 oorsprong van de Rijn bij het tomameer. 
een ideale vakantie voor natuurliefheb-
bers en of voor een ontspannen vakantie 
vol hoogtepunten.

7 overnachtingen met  ontbijtbuffet •	
6x lichte lunch(pakket)  en koffie met •	
taart/koek
dagelijks 3-gangendiner of buffet en •	
tot 22.00 uur  drankjes zoals bier, wijn 
en softdrinks

Zwitserland in miniatuuR

Genieten op  grote hoogte

8 dagen More inclusive
u verblijft in de gloednieuwe Cresta- 
studio’s, op ruim 1500 meter hoogte in 
Davos. Beroemd om z’n gezonde berg-
lucht en z’n vele zonuren. in de omgeving 
vindt u ca. 500 km wandelpaden. en met 
de gratis bergbahnen kunt u alle kanten op!

7 overnachtingen met ontbijtbuffet•	
6x 3-gangendiner en 1x specialiteitenmenu •	
gratis gebruik zwembad en sauna •	
gratis gebruik bergbahnen en locale •	
bussen 

GRAUBÜNDEN | müstair | tomasee | Bernina
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REGIO BERN | Emmental
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wordt in de steden weerspiegeld: 

dikke muren, arcaden, steegjes 

verhalen van een rijk verleden. De 

tijd lijkt hier langzamer te vergaan: 

“Nume nid g’schprängt” (doe 

maar kalmpjes aan) is nog steeds 

het motto. Neem de tijd voor het 

Zwitserse middengebied.

Sappige weiden, stille bossen, een adembenemend uitzicht op de toppen van 
de Berner Alpen of op het Juragebergte. In het prachtige heuvellandschap wordt 
de beroemde Emmentaler gemaakt.

Het ideale landschap om in te 

 vertoeven en te recreëren. Geniet 

van de rust ver weg van de dage-

lijkse sleur en stress. Wandelen, 

mountainbiken, paardrijden, goud 

wassen, lamatrektochten, ballon-

tochten, canyoning of plauschhor-

nussen (een soort golf met een 

HOOGTEPUNT
slappe stick). De mogelijkheden 

om ‘wellness in de natuur’ te 

 beleven zijn haast onbeperkt. Een 

bestemming voor  feinschmecker.

De geraniums voor de ramen zijn 

nergens ter wereld zo rood als 

hier. De welstand van de dorpen 
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STEDEN | Basel | Bern | Genève|  Lausanne | Lugano | Zürich

2-daagse stedentrip
Het stadsdeel Groot Basel herbergt 
het historische stadscentrum. In deze 
stad valt genoeg te zien en te beleven. 
U kunt uw  verblijf daarom naar wens 
 gewoon  verlengen.

Op loopafstand van centrum en oude • 
binnenstad
Gratis gebruik openbaar  vervoer• 
Extra nachten  verblijf bij te boeken• 

in fo |  anwb.nl/zwi tser land |  0900-9008070 |  ANWB Reisbureau |  zwi tser land 2011zwitserland special

ONTDEK BASEL

Basel
Basel is de derde stad van Zwit-

serland en bevindt zich aan 

weerszijden van de Rijn in het 

Dreiländereck, het grenspunt tus-

sen Zwitserland, Duitsland en 

Frankrijk. Het vormt niet alleen 

een kruispunt van verschillende 

culturen, maar ook van geschie-

denis, architectuur en kunst.

Bern
Er is geen andere stad die haar his-

torische trekken zo bewaard heeft 

als Bern, de hoofdstad van Zwitser-

land. De oude binnenstad van Bern 

staat op de lijst van de UNESCO-

werelderfgoed en heeft met 6 kilo-

meter arcades ( gaanderijen), een 

van de langste overdekte winkel-

promenades van Europa.

Lausanne
De op een na grootste stad aan het 

Meer van Genève is dynamische 

zakenstad vakantiecentrum in een. 

De hoofdstad van het kanton Waadt 

is bovendien levendige universiteits-

stad en populaire  congresplaats. 

Lausanne is ook de Olympische 

hoofdstad en heeft sport en cultuur 

hoog in het  vaandel.

Genève
Verscholen tussen de nabijgelegen 

Alpentoppen en de heuvelrug van de 

Jura ligt de Franse stad Genève in 

de bocht waar de Rhône het Meer 

van Genève verlaat. Met zijn humani-

taire traditie en grootsteedse � air 

wordt de Europese zetel van de VN 

en hoofdzetel van het Rode Kruis 

Hoofdstad van de Vrede genoemd.

Lugano
De grootste stad in de vakantiere-

gio Ticino is een congres-, bank- 

en businesscentrum, maar ook de 

stad van de parken en bloemen, 

van villa’s en sacrale bouwwerken. 

Met mediterrane � air biedt Lugano 

alle voordelen van een wereldstad 

in een dorpse intimiteit.

Zürich 
Zürich ligt in het centrum van 

 Europa en in het hart van Zwitser-

land aan de noordzijde van het 

Meer van Zürich. De multiculturele 

ambiance en het grote vrijetijds-

aanbod lokken gasten uit de hele 

wereld naar deze uitstekend 

 bereikbare regio.

GEBOUWDE 
HISTORIE
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ZWITSERLAND | Extra Informatie

Hoofdstad: Bern 

Kantons: 26 

Hoogste punt: 

Dufourspitze (4634 m) 

Laagste punt: Ascona, 

Lago Maggiore (193 m)

Talen: Duits (64%), Frans 

(20%), Italiaans (7%) Reto- 

Romaans (1%), overige (8%) 

Oppervlakte: 41.200 km 

Gletsjers: 140 

Bevolking: 7,4 miljoen. 

Afstand noord-zuid: 220 km 

Afstand oost-west: 346 km 

Telefoon landcode: +41

Munteenheid: Zwitserse 

frank (1 frank is ongeveer 

€0,86) 

Zwitserland in het kort 
Er naar toe
Auto

Zwitserland is verbonden met het 

hele Europese autosnelwegennet. 

Wie gebruik maakt van de Zwit-

serse snelwegen, is verplicht een 

‘Autobahnvignet’ (autowegenvig-

net) aan te schaffen. Dit vignet 

kost CHF 40 (28 euro) en is een 

jaar geldig. De vignetten zijn ver-

krijgbaar bij de douane en bij de 

tankstations aan de grens. Verder 

kunt u de vignet ook bij ANWB 

winkels kopen of online bestellen.

www.anwbvignetten.nl 

Trein

Dagelijks vertrekken er 6 (in de 

winter) of 7 (in de zomer) ICE 

 treinen vanuit Nederland. Met één 

overstap of rechtstreeks (1x per 

dag) bereikt u op een comfortabe-

le en snelle manier de stad Basel. 

Vanuit Basel heeft u goede ver-

bindingen naar de meeste 

 bestemmingen in Zwitserland.

Met City Night Line reist u in alle 

comfort vanuit Amsterdam, 

Utrecht en Arnhem rechtstreeks 

naar Basel en Zürich. Reizen terwijl 

u slaapt en uitgerust aankomen. 

Enkele reizen zijn er al vanaf  

29 euro! www.citynightline.nl

Vliegtuig

Geen luchtvaartmaatschappij 

 vertegnwoordigt Zwitserland beter 

dan SWISS, met 4x per dag di-

recte vluchten van Amsterdam 

naar Zürich. Zürich. Voor onze 

klanten zijn dat de zo klassieke 

Zwitserse waarden als “persoonlijke 

service”, “kwaliteit tot in detail” en 

“typische Zwitserse gastvrijheid”. 

www.MySwitzerland.com/swiss

Ander opties: Easyjet, Transavia, 

Transavia, KLM/Air France en 

 TUIfly vliegen van Schiphol naar 

een of meer van de grote Zwitserse 

luchthavens (Zürich, Basel en 

Genève). De Duitse luchthaven 

Friedrichshafen is een goed alter-

natief voor Zürich en het Italiaanse 

Milaan is voor Zuid-Zwitserland 

een optie.

Rondreizen
Openbaar Vervoer

In Zwitserland kunt u onbeperkt 

gebruik maken van alle vormen 

van openbaar vervoer met één 

enkel ticket, de Swiss Pass van 

het Swiss Travel System. Vrij rei-

zen met trein, bus, boot en op het 

stadsvervoer en flinke korting op 

bergtreinen en kabelbanen. Plus 

nog eens gratis toegang tot meer 

dan 450 musea. Kinderen tot en 

met 15 jaar reizen gratis mee. 

www.MySwitzerland.com/ 

treinreizen

Outdoor routeplanner

Zwitserland is een natuurparadijs 

voor actieve mensen – en de ide-

ale routeplanner voor de mooiste 

tochten is SchweizMobil. Het rou-

tenet voor “stille mobiliteit” is 

uniek in de wereld en strekt zich 

over heel Zwitserland uit. Er zijn 

vijf routecategorieën beschikbaar: 

wandelen, fietsen, mountainbiken, 

kanoën en skaten.

www.MySwitzerland.com/ 

switzerlandmobility 

Communicatie

Voor het opladen van uw mobiele 

telefoon in Zwitserland kunt u een 

adapter nodig hebben. Het net-

werk van Swisscom Mobile dekt 

99% van het bewoonde gebied in 

Zwitserland. Zwitserland Toerisme 

heeft meerdere applicaties voor je 

smartphone die gratis te 

 downloaden zijn. 

www.MySwitzerland.com/mobile

Winkelen
Openingstijden 

Winkels zijn doorgaans geopend 

van maandag tot en met vrijdag 

van 9.00 tot 18.30 uur en op za-

terdag van 9.00 tot 17.00 uur. Op 

zondag zijn de winkels gesloten, 

met uitzondering van de winkels 

op de luchthavens, op enkele sta-

tions en bij snelwegrestaurants.

Inkopen

De uitstekende producten maken 

Zwitserland tot een paradijs voor 

shoppers. In de meeste winkels 

en warenhuizen wordt Engels ge-

sproken.  En kunt u met u pinpas 

betalen. In Zwitserland wordt op 

goederen een BTW van 7,6% ge-

heven. Vraag in de winkel naar de 

Global Refund Cheque voor het 

terugvorderen van de BTW. De 

kosten van uw aankopen in een 

winkel moeten meer dan CHF 300 

(inclusief BTW) bedragen. U moet 

buiten Zwitserland wonen en de 

goederen moeten het land binnen 

30 dagen verlaten.

Belangrijke 
 telefoonnummers
117       Politie

118       Brandweer

144       Ambulance

1414      Zwitserse reddings-

helicopterdienst

Algemene informatie

1811      Algemene informatie b.v. 

artsen, theater, etc.

140       Wegenwacht

162       Weerbericht

163       Verkeersinformatie

Zwitserland info
www.MySwitserland.com

Voor reisinformatie en 

 boekingen:

Switzerland Travel Center 

00800 100 200 30

Info@switzerland.com
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UW VLUCHT, SWISS MADE. SWISS.COM

Het hoge kwaliteitsniveau garandeerd een onvergetelijke ervaring. SWISS Business is uitgerust met 
volledig lie- at bedden met verstelbare luchtkussens, zodat het ideale zitcomfort geselecteerd kan worden. 
Vanaf september 2011 zal het nieuwe concept op het totale intercontinentale netwerk geinstalleerd zijn, 
waardoor u zeker bent van een comfortabele vlucht. SWISS vliegt dagelijks nonstop vanuit Schiphol naar 
Zwitserland met uitstekende connecties naar 72 andere bestemmingen. Welkom in de wereld van SWISS.

NIEUW SWISS BUSINESS 

MET VOLLEDIG LIE-FLAT BED 

 Zwitserse kwaliteit netjes verpakt
 in een luchtvaartmaatschappij.
 –
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