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Zwitserland
Winterwonderland



Zwitserse Hoogvlakte

Welkom in Zwitserland. Welkom voor een zorgeloze 
en ontspannende vakantie waar je af en toe de 
tijd kan vergeten. Zwitserland biedt je kwaliteit 
en authenticiteit. En dat zal je als bezoeker, als 
gast, geweten hebben. We staan voor het nieuwe 
winterseizoen en dan is Zwitserland zonder twijfel de 
beste keuze. Met de vele bergtoppen die hoger zijn 
dan vierduizend meter, kan je pas echt spreken over 
sneeuwzekerheid. Hier kan je genieten van een 
echte pure winter. 

Meer dan sneeuw alleen
Zwitserland is een echt winterparadijs. 
Met deze brochure willen we 
jullie een voorproefje bieden 
van wat er allemaal te beleven 
valt. Natuurlijk ligt de nadruk 
op het sneeuwplezier. Kom 
genieten van de hoogalpiene 
winterlandschappen, grandioze uitzichten en 
hooggelegen sneeuwzekere en goed te bereiken 
dalen. Maar ook van warme hartelijkheid en culinaire 
vrolijkheid die alleen een land met levendige 
tradities en een diepgewortelde cultuur kan bieden. 
Of je nu graag wandelt, skiet of overnacht in een 
iglo, de fameuze Zwitserse winter heeft iedereen 
iets te bieden. Kortom, hier mag de tijd even blijven 
stilstaan. Dat zal je, na het lezen van deze brochure, 
al zelf ervaren. Laat niets je dan nog tegenhouden 
om het ter plekke te gaan ervaren. 

vier prachtige regio’s
wallis, graubünden, de Jungfrau regio en engadin 
st. Moritz. Dat zijn de vier regio’s waarover we het 
hier verder zullen hebben. 

wallis is de Duitse naam, Valais de Franse, van het 
kanton dat in het Zuidwesten grenst aan Frankrijk en 
Italië. Dit is het gebied zoals we ons het klassieke 
Zwitserland voorstellen: met veel authentieke 
dorpen en tradities, maar ook met veel, heel veel 
pistekilometers. 

graubünden ligt in het Oosten en is het grootste 
kanton van Zwitserland. Dit is een uitgelezen streek 
voor familievakanties. Heel veel aandacht voor de 
kinderen, dus. Maar je komt ook naar hier om te 
onthaasten.

De Jungfrau regio is dan weer de plek waar we 
afspreken voor pure fun, voor het avontuur, voor 
eindeloos skiplezier. Dit is de streek van de Grote 
Drie: de Jungfrau, de Eiger en de Mönch. Bereid je in 
elk geval al maar voor op een spectaculaire treinreis.

In engadin st. Moritz vinden we de stijl, de chic, de 
grote klasse. En het grootste aantal dagen zon per 
jaar in Zwitserland. De meren bepalen er natuurlijk 
het landschap. Wie daar ooit geweest is, vergeet dat 
beeld nooit meer. 

Indien je nog meer informatie wil, dan kan dat. 
Surf gewoon naar

www.Myswitzerland.com/winterspecial 

Colofon:
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“TGV des Alpes”
Om helemaal ontspannen aan je wintervakantie te beginnen, is er niets zo leuk als er met de 
trein naartoe te reizen. Nieuw deze winter is de TGV Lyria die Rijsel met Brig verbindt. Er zijn 
stops in Aigle, Martigny, Sierre en Visp. Vanuit deze bestemmingen ben je in een mum van tijd 
op de wintersportbestemmingen van Alpes Vaudoises en Wallis. De “TGV des Alpes” rijdt van 
22 december 2012 tot 13 april 2013, telkens met vertrek op zaterdag. Er zijn al tickets voor 
2de klasse vanaf 59 euro.

Per spoor naar
je bestemming
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wallis

We nemen je graag mee naar wallis. als je het gebied niet kent: stel je een klassieke 
kerstkaart voor, zo eentje met een lieflijk dorp in de sneeuw erop. Dat is een beeld 
dat je hier in veelvoud terugvindt. authentieke dorpjes en tradities, maar ook pistes 
waar je uren aan een stuk op kan skiën. 

sfeervolle berghutten
De berghutten maken onmiskenbaar deel uit van het landschap hier. Hier moet je 
naar toe om te proeven van de echte, pure Zwitserse gezelligheid. Die vertaalt zich 
in een verkwikkende lunch, een koffiepauze of een heel gezellige avond. Op het 
menu staan vooral kaas zoals de pittige Walliser raclette aOC. De hutten zijn echt 
behaaglijk en je kan er op verschillende manieren naartoe: op ski’s, toerski’s, met 
de sneeuwschoenen aan of met de arrenslee. Een paar tips als je in de buurt bent. 
Echt niet te missen: de Monte rosa Hütte in Zermatt, de Cabane des Violettes in 
Crans-Montana, de Cabane de Mont-Fort in Nendaz en de Brittaniahütte in Saas-Fee.

sneeuwzekere wintersportgebieden
Wallis is een absolute must voor de sneeuwliefhebber. Vanuit Nendaz krijg je een 
adembenemend uitzicht over de alpen van Wallis, Berner Oberland en Waadtland. 
Je bent dan in het grootste skigebied van Europa: Les 4 Vallées. Hier vind je 92 
installaties en 412 km pistes. Maar ook 12 km loipes, 100 km winterwandelpaden 
en 40 km sneeuwschoenparcours. Durvers wagen zich op de indrukwekkende 
Berenpiste van Veysonnaz. Een helling van maar liefst 51%. Het grenzeloze gebied 
van Les Portes du Soleil, verbindt dan weer, letterlijk en figuurlijk, het grootste 
internationale skigebied ter wereld van 14 Franse en Zwitserse plaatsen met elkaar 
dankzij 650 km skipistes en dit alles met één free hands abonnement. 

We mogen zeker Zermatt niet vergeten te vermelden, aan de voet van de Matterhorn 
en middenin een reusachtig wandel- en skigebied. En dan is er ook nog Saas-Fee. 
Met zijn 22 transportinstallaties en 100 km geprepareerde pistes is dit het hart van 
de hele skiregio. 

Hier heerst de rust
In de autovrije gezinsvakantieplaatsen riederalp en Bettmeralp heerst rust. Deze 
dorpen bieden je een panoramisch uitzicht op de 4000-ers van de Walliser alpen. 
Bijna overal kunnen de gasten op hun ski’s, snowboard of slee tot aan de voordeur 
komen. 

Ver weg van het verkeersgewoel liggen ten slotte nog de traditionele dorpen van 
het Val d’anniviers. Let vooral op de typische, door de zon bijna zwartgeblakerde 
graanschuren. En overal geraniums voor de ramen. als je hier bent, moet je een 
sneeuwschoentocht naar de ijsgrot van Zinal ondernemen. Om af te sluiten brengt 
de kaasfondue waarvan je geniet in het hart van de gletsjer, de nodige warmte.

Als in een winters
sprookje

Poedersneeuw en zonneschijn.
Wallis.

Wallis belooft zijn wintergasten veel sneeuw en zon. U vraagt 
zich af hoe sneeuwgarantie en zon mogelijk zijn? Dankzij de hoge 
ligging, negen bestemmingen liggen immers op 3000 meter of 
hoger. Deze sneeuwzekere pistes met poedersneeuw, al dan niet 
op de gletsjers, doen elk hart sneller slaan.

Wallis Toerisme

Tel.: +41 27 327 35 70

info@valais.ch

www.valais.ch

 

Val d’Hérens: Bron van energie.
Val d’Hérens telt meerdere skidomeinen (550 km), van gezellig tot dynamisch.
Forfait “verblijf + ski”, van appartement tot hotel ***, 7 nachten + 6-daagse skipas.

Vanaf EUR 299 
Per persoon
Geldig: 22.12.12 tot 7.4.13

Informatie en reservatie: Val d‘Hérens
Tel.: +41 27 281 28 15, info@valdherens.ch
www.valdherens.ch 

Leukerbad: sneeuwvakantie met wellness.
Geniet in het grootste thermale dorp van de Alpen: 7 nachten in een verblijf + 6 dagen
gebruik van kabelbanen, lokale bus, schaatspiste en toegang tot de openbare thermen
Burgerbad & Lindner Alpentherme. Extra massage cadeau!

Vanaf EUR 485
Per persoon 
Geldig: 5.1.–7.4.13

Informatie en reservatie: Leukerbad Tourismus
Tel.: +41 27 472 71 71, info@leukerbad.ch
www.leukerbad.ch

Nendaz: Ervaren skiërs, gezinnen of beginners.
Profi teer van de variatie in één van de grootste skigebieden in Europa. Ervaren skiërs, 
freerider, gezin of beginner, iedereen kan zijn hart ophalen. 7 nachten in appart. + 6 skidagen 
sector “4 Vallées” + toegang tot het sportcentrum.

Vanaf EUR 359
Per persoon 
Geldig van 5.1 tot 2.2.13 en van 2.3 tot 23.3.13

Informatie en reservatie: Nendaz Tourisme
Tel.: +41 27 289 55 89, info@nendaz.ch 
www.nendaz.ch 

Aletsch-Arena: Pakketaanbieding Aletsch-Hit.
7 overnachtingen in een vakantiewoning voor 2 personen (ook voor gezinnen te boeken) + 
7-daagse skipas in de autovrije Aletsch  Arena – van je bed direct de piste op!
 
Vanaf EUR 755
Voor 2 personen 
Geldig: 15.–22.12.12 en 5.–26.1.13 en 2.–23.3.13

Informatie en reservatie: Aletsch Arena – Riederalp Mörel Tourismus
Tel.: +41 27 928 60 50, info@riederalp.ch
www.aletscharena.ch

Grächen: EUR CHF 1.35 – vaste wisselkoers.
De actie “Grächen Euro 1.35“ omvat overnachtingen in de deelnemende hotels en vakantie-
woningen, skipassen, sportuitrusting, souvenirshops en het animatieprogramma. Betaling 
gebeurt cash ter plaatse.
Geldig: 5.-26.1.13 en 2.3-14.4.13

Informatie en reservatie: Touristische Unternehmung Grächen
Tel.: +41 27 955 60 60, info@graechen.ch
www.graechen.ch
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De beste aanbiedingen nu op MySwitzerland.com/winterspecial
Prijzen in euro zijn richtprijzen. De actuele wisselkoers is van toepassing.
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“Proeven van de echte, pure Zwitserse gezelligheid.”



“Waar gezinnen zich altijd thuis voelen.”
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graubünden is die regio in Zwitserland waar gezinnen zich altijd thuis 
voelen. Hier kom je ook naar toe om te onthaasten of om wellness te 
zoeken, dat zo kostbare evenwicht tussen lichaam en geest. 

100% winterplezier voor kinderen en jongeren
De Zwitserse wintersportbestemming arosa stunt dit winterseizoen 
met een heel aanlokkelijk aanbod. Gratis ski- en snowboardlessen voor 
jongeren tot en met 17 jaar. Dit is niet alleen prettig voor je portemonnee, 
maar dat bevordert ook het skiniveau van de kinderen en de veiligheid 
op de pistes. Het aanbod geldt voor alle boekingen van twee of meer 
overnachtingen bij 20 hotels en meer dan 50 appartementenaanbieders. 
Lenzerheide is de plaats waar het wereldbekerskicircuit neerstrijkt, maar 
ook recreatieskiërs zijn er altijd welkom. Onder meer in het snowpark, 
tijdens een vollemaansafdaling vanaf de rothorn of in het Kinderland. 
Het zonnige sneeuwparadijs met 155 kilometer pistes en het keurmerk 
‘Gezinnen welkom’ staat garant voor fun voor iedereen. 

Flurin. Dat is de naam van de kleine steenbok in Savognin en nu ook 
van de nieuwe belevenispiste voor kinderen: bogen waar ze kunnen 
doorheen skiën, figuren die hen begroeten op de piste en nog allerlei 
andere attracties voor de kleine skiër. In Savognin kunnen kinderen tot 
10 jaar gratis skimateriaal huren en ook gratis gebruik maken van de 
kabelbanen.

Flims-Laax-Falera is het mekka voor de snowboarders geworden. Door 
de professionele Snowboard Freestyle academy, snowboard-events, 
freeride-areas alleen voor snowboarders, de halfpipe en het funpark rond 
de Crap Sogn Gionberg. Tel daarbij ontelbare après-skiaanbiedingen, 
party’s, bars, concerten en innovatieve hotels. Dan snap je meteen 
waarom de streek rond Laax zo veel jonge gasten aantrekt.

een bed van sneeuwvlokken
rust vind je in overvloed in de Zwitserse iglodorpen van Davos-
Klosters en St. Moritz. Kunstenaars van over de hele wereld versierden 
de omgeving met ijs- en sneeuwsculpturen. Dit moet je zeker eens 
uitproberen: slapen met je hoofd in de wolken op een geïsoleerd 
sneeuwbed. Met verder alleen de stilte. Geen auto’s, geen smartphones, 
geen gedoe. alleen de natuur en jij, met ijssculpturen en een 
expeditieslaapzak.

Pure romantiek
Niet te missen voor de romantische zielen onder ons. Doe een rit met de 
Glacier Express, de bekendste trein van Zwitserland. En bij voorkeur bij 
volle maan. Je wordt er persoonlijk begroet door het treinpersoneel dat 
je, als je dat wil, iets te eten en drinken serveert. Intussen geniet je van 
het mysterieuze traject door de berg- en gletsjerwereld van Graubünden. 

In het romantique Boutique-Hotel Guarda Val in Scuol draait alles 
om welzijn en ontspanning – daar zorgen de hartelijke eigenaren 
hoogstpersoonlijk voor. Het romantische hotel dat gebouwd werd in 1945 
ontvangt zijn gasten nog altijd met klasse. En het uitzicht is nog steeds 
even adembenemend als toen. De keuken, met 14 punten bij Gault & 
Millau, is gewoon geweldig lekker. 

Familiegeluk
troef

Wit wonder.
Graubünden.

In 1864 slaagde de hotelpionier uit St. Moritz Johannes 
Badrutt er met een gewiekste weddenschap in, zijn zomer-
gasten voor het eerst ook in de winter naar Graubünden te 
lokken. Het gevolg was dat de gasten voortaan elke winter 
kwamen – het Alpenwintertoerisme was geboren. Meer dan 
140 jaar later behoort Graubünden met 2200 pistenkilometers 
en plaatsen als Davos, Laax en Lenzerheide tot de wereldtop 
in de wintersportgebieden.

Graubünden Toerisme

Tel.: +41 81 254 24 24

contact@graubuenden.ch

nl.graubuenden.ch

Lenzerheide – Winterstart Package.
Wie in Lenzerheide slaapt, krijgt een skipas gratis. Van 1 tot 21 december 2012 krijgt u in het 
vakantiegebied Lenzerheide per overnachting in één van de deelnemende hotels of 
vakantiewoningen een gratis skipas. 

Vanaf EUR 54
Per nacht per persoon
Geldig: 1.–21.12.12

Informatie en reservatie: Graubünden Toerisme
Tel.: +41 81 254 24 24, booking@graubuenden.ch
nl.graubuenden.ch/aanbiedingen

Savognin – Skivakantie in een designhotel.
Geniet van uw wintervakantie in het vakantiegebied Savognin in Hotel Cube. Het hotel ligt 
vlak naast de skiliften. Opstaan, ontbijten en op naar de piste. 5 overnachtingen in 
2-persoonskamer incl. halfpension, 5-daagse skipas. 

Vanaf EUR 620 
Per persoon
Geldig 27.12.12–6.4.13

Informatie en reservatie: Graubünden Toerisme
Tel.: +41 81 254 24 24, booking@graubuenden.ch
nl.graubuenden.ch/aanbiedingen 

Disentis Sedrun – Skihit 4 voor 3.
Ontdek het winterskioord Disentis Sedrun. We geven u 1 nacht en 1 dagpas cadeau! 
4 overnachtingen in een 2-persoonskamer in het hotel van uw keuze incl. ontbijt en 5-daagse 
skipas voor Gotthard-Oberalp-Arena (Sedrun) of Disentis. 

Vanaf EUR 317
Per persoon
Geldig: 6.1.–14.4.13

Informatie en reservatie: Graubünden Toerisme
Tel.: +41 81 254 24 24, booking@graubuenden.ch
nl.graubuenden.ch/aanbiedingen 

Engadin Samnaun – Winterzon.
Ontdek de Silvretta Arena Samnaun/Ischgl in het voor- en naseizoen. Geniet van sneeuwpret 
op 238 kilometer pistes. 2 overnachtingen in 2-persoonskamer in het hotel van uw keuze incl. 
ontbijt, 2-daagse skipas, gratis skibus, openbaar vervoer en parkeerplaats. 

Vanaf EUR 176
Per persoon
Geldig: 6.1.–14.4.13

Informatie en reservatie: Graubünden Toerisme
Tel.: +41 81 254 24 24, booking@graubuenden.ch
nl.graubuenden.ch/aanbiedingen

Laax – Family Deal.
Totaalervaring in de sneeuw van Flims Laax Falera: geniet van een familievakantie in een van 
de meest sneeuwzekere en zonovergoten winterresorts van Europa. 7 nachten in een vakan-
tiewoning naar keuze incl. 7-daagse skipas voor de regio Laax. 

Vanaf EUR 249
Per persoon
Geldig: 1.12.12–14.4.13

Informatie en reservatie: Graubünden Toerisme
Tel.: +41 81 254 24 24, booking@graubuenden.ch
nl.graubuenden.ch/aanbiedingen
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De beste aanbiedingen nu op MySwitzerland.com/winterspecial
Prijzen in euro zijn richtprijzen. De actuele wisselkoers is van toepassing.
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“Fun, avontuur en eindeloos skiplezier.”
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De derde regio die we hier in de schijnwerpers willen plaatsen is die 
van de Jungfrau. Hier komen de sneeuwliefhebbers naartoe die verzot 
zijn op fun, avontuur en eindeloos skiplezier en genieten ze van een 
adembenemend zicht op de Eiger, Mönch en Jungfrau.

snel, sneller, snelst
Volgend jaar in januari is het weer zover. Van de 16de tot de 20ste 
vinden dan in Wengen weer de Laubernhornrennen plaats, de 
beroemde wereldbekerafdaling. De afdaling voor de mannen behoort 
met een hellingsgraad van 90% tot de grootste klassiekers van de 
alpiene skisport. En als je niet mee skiet: tijdens het event is het hele 
dorp één grote party. Een paar dagen later, van 23 tot 26 januari kan 
je in Mürren terecht voor de Infernorace. 

Voor één keer laten we de ski’s staan. Voeten vooruit en dan 
met de slee naar beneden. De Eiger-run aan de voeten van de 
Eigernoordwand biedt op het traject alpiglen-Brandegg-Grindelwald 
over een hoogteverschil van 700 meter plezierige rodelpret voor het 
hele gezin. En vooral ’s avonds wordt het indrukwekkend. Op een 
verlichte route wordt het avondsleeën een echt avontuur. 

Nog meer avontuur vind je in Grindelwald. Daar wordt een slee een 
‘Gemel’ genoemd. In 1911 vond de meubelmaker Christian Bühlmann 
uit Grindelwald de Velogemel uit. Zie je het voor je? Een fietsslee. 
Erg geschikt op ijzige trajecten. Vrij gemakkelijk te besturen, maar 
wel veel sneller dan een slee. Maar leuk is het wel. Overigens 
vindt ook dit jaar in Grindelwald op 3 februari weer het Velogemel 
kampioenschap plaats. 

room with a view
als het op hotels aankomt, hebben de Zwitsers een bijzonder rijke 
traditie. Hotel Bellevue des alpes op Kleine Scheidegg is zo een parel 
aan die kroon. Gebouwd in 1840 op de Scheideggpas op een locatie 
met een uniek uitzicht. Hier binnentreden is al indrukwekkend. Dit 
hotel heeft een enorm historisch verleden, zowel qua gasten als 
wat het gebouw zelf betreft. Filmliefhebbers zullen zich misschien 
herinneren dat hier ook de sets stonden van The Eiger Sanction met 
Clint Eastwood en van Nordwand met Benno Fürmann. Wandel gerust 
binnen, je zal merken dat de publieke ruimtes van het hotel uit de 
jaren 20 stammen. als je de kans hebt om hier te logeren, dan maak 
je echt een reis door de tijd. alle grote bergbeklimmers en sterren 
uit de samenleving, de ski- en de filmwereld hebben in dit hotel 
gelogeerd.

spectaculair en grandioos
Nog een filmdorp. Het autovrije bergdorp Mürren kreeg wereldfaam 
als locatie voor de Bondfilm ‘On her Majesty’s Secret Service’. James 
-007- Bond zorgde daarin voor wat actie in het draairestaurant op de 
Schilthorn. De 53 kilometer aan pistes brengen je tot een hoogte van 
2970 meter en onthullen een 360°-panorama met 200 toppen, 40 
gletsjers en een buitengewoon vergezicht.

Ten slotte nog dit. alleen al de treinreis naar het Jungfraujoch 
is spectaculair. De twee tussenstations Eigerwand en Eismeer 
in de zeven kilometer lange rotstunnel bieden een waanzinnig 
mooi panorama op de gletsjers. Hier, op de Top of Europe zijn 
sneeuw en ijs gegarandeerd op 3454 meter. Ongetwijfeld de 
ultieme bestemming voor een uitstapje in het Berner Oberland. De 
Jungfraubahn viert dit jaar trouwens zijn honderdjarig bestaan.

Wintergevoel ten top.
Jungfrau Regio.

Aan de voet van de imposante bergen Eiger, Mönch 
en Jungfrau liggen de charmante dorpjes Grindelwald, 
Wengen, Mürren en Lauterbrunnen. ’s Winters nodigen 
meer dan 200 kilometer pistes uit tot ski- en snow-
boardplezier. Langs winterse slee- en wandelwegen 
wordt u betoverd door het wondermooie landschap. 
Twee langlaufpistes, sneeuwwandelpaden, curling- en 
schaatsbanen, indoorklimpark en wellness maken het 
aanbod compleet.

Jungfrau Region

Tel: +41 33 854 12 50

 info@jungfrauregion.ch

 www.jungfrauregion.ch

Grindelwald: Eerste sneeuwsporen ...
2 overnachtingen in Grindelwald incl. ontbijt + 2-daagse skipas + 2-daagse skitest bij 
Intersport Rent-Network Jungfrau (op aanvraag).

Vanaf EUR 154 
Per persoon in meerpersoonskamer
Geldig:  17.11.–8.12.12: vrijdag–zondag boekbaar
 8.–24.12.12: aankomst op elke dag mogelijk

Informatie en reservatie: Jungfrau Regio 
Tel.: +41 33 854 12 50, info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Mürren: Eerste bochten in de poedersneeuw.
Begin het skiseizoen in het hoogst gelegen skigebied van het Berner Oberland aan de berg 
Schilthorn. 2 overnachtingen in Mürren incl. ontbijt + 2-daagse skipas. 

Vanaf EUR 155
Per persoon in meerpersoonskamer 
Geldig: 8.-21.12.12

Informatie en reservatie: Jungfrau Regio
Tel.: +41 33 854 12 50, info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Mürren: Pure ontspanning in de sneeuw.
Een aantrekkelijk aanbod voor niet-skiërs in Mürren: 3 overnachtingen in Mürren incl. ontbijt 
+ een sneeuwschoenen-wandeling met gids + 3x toegang tot het wellnesscentrum.

Vanaf EUR 254
Per persoon in meerpersoonskamer 
Geldig: 6.-21.1.13, 3.3.-7.4.13, aankomst mogelijk van zondag tot woensdag.

Informatie en reservatie: Jungfrau Regio
Tel.: +41 33 854 12 50, info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Skisafari in Wengen.
4 overnachtingen in Wengen incl. ontbijt + 1 dag begleid skiën (op aanvraag) + treinticket 
Lauterbrunnen-Wengen (terugreis).
 
Vanaf EUR 579
Per persoon in tweepersoonskamer Standard Plus 
Geldig: 5.–12.1.13, 21.1–2.2.13, 2.3–6.4.13

Informatie en reservatie: Jungfrau Regio
Tel.: +41 33 854 12 50, info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch

Lauterbrunnen: Ski & relax.
3 overnachtingen in Lauterbrunnen incl. ontbijt + 2-daagse skipas + 1x toegang tot het 
wellnesscentrum in Mürren.

Vanaf EUR 242
Per persoon in tweepersoonskamer Budget
Geldig: start seizoen–22.12.12, 6.–10.1.13, 3.3.13–eind seizoen 2013, aankomst zondag tot 
woensdag

Informatie en reservatie: Jungfrau Regio
Tel.: +41 33 854 12 50, info@jungfrauregion.ch
www.jungfrauregion.ch
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De beste aanbiedingen nu op MySwitzerland.com/winterspecial
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Welkom in engadin st. Moritz. Dit is de regio waar chic en kwaliteit altijd 
van de partij zijn. Hier vind je nog echte discrete luxe. Niet pocherig, maar 
stijlvol.

waar de sneeuw en het haardvuur knisperen
Hotel Nira alpina, het Design & Lifestyle alpine resort boven Surlej ligt op 
vijf kilometer van St. Moritz en heeft als enige hotel een eigen toegang tot 
de Corvatsch-kabelbaan. Die brengt je in 15 minuten naar de hoogste top van 
het skigebied op 3300 meter. Het stijlvolle interieur is modern en luxueus. 
En in de bar op de bovenste verdieping kan je genieten van exclusieve 
cocktails, maar ook een sfeervolle haard en een grandioos uitzicht over de 
Silvaplanersee en de bergen van Engadin.

stars on ice
In de koudste tijd van het jaar vriezen alle vier de meren van Oberengadin 
dicht (het Silsermeer, het meer van St. Moritz, het Silvaplanermeer en het 
Champfermeer). IJslagen wel 75 cm dik zijn geen uitzondering. Daardoor 
vinden er hier in de winter veel events op de meren plaats. Check vooral het 
meer van St.Moritz: paardenraces, polo on snow, windhondenraces of cricket 
on ice. 

sneeuwplezier van topklasse
‘Hotel skipas inclusief’ is een uniek aanbod. Een geweldige manier om extra 
te genieten van je droomvakantie op de 350 eerste klasse kilometerpisten in 
Engadin St. Moritz. Met het exclusieve aanbod ‘Hotel skipas inclusief’ krijg je 
vanaf elke tweede hotelovernachting een skipas aan slechts 25 CHF (ongeveer  
21 euro) per persoon en per dag gedurende je volledige verblijf. En die actie 
is het hele winterseizoen geldig. 

Dat Zwitserland veelzijdig is, mag nu al duidelijk zijn. En deze regio heeft 
veel te bieden. St. Moritz Dorp ligt op 1772 meter hoogte met het skigebied 
Corviglia. Dat reikt tot 3057 meter. De hoogste lift in de buurt ligt in het 
gebied Corvatsch met de gletsjer op 3303 meter. In Diavolezza-Lagalb 
ligt de Morteratsch gletsjer, een juweeltje om met een gids te gaan skiën. 
Wat moet er zeker op de agenda staan? Bezoek zeker Corviglia, Corvatsch 
en Diavolezza-Lagalb. Het nachtskiën op Corvatch of de Glüna Plaina 
op Diavolezza is ook niet te missen. Organiseer als je in groep bent een 
nachtrodel. Dat is pret verzekerd. En als kers op de taart sluit je af met een 
stapje in de wereld. La Baracca, tegenover het hotel Kempinski, is één van de 
bekendste après-ski bars van St. Moritz.

Inspirerend Winterwonderland.
Engadin St. Moritz.

Engadin St. Moritz biedt de perfecte infrastructuur 
voor een geslaagde wintersportvakantie. De streek 
biedt 350 kilometer pistes met liften naar alle wind-
richtingen, hele dagen zon en poedersneeuw om 
van te smullen. Met de 200 km langlaufpistes over 
het landschap van het bevroren Engadiner meer en 
zowat 150 km winterwandelpaden tot in de
idyllische nevendalen kunt u ten volle genieten van 
de betovering van Engadin St. Moritz.

Engadin St. Moritz

Tel.: +41 81 830 00 01

allegra@estm.ch

www.engadin.stmoritz.ch

Hotel Skipas inclusief.

Dit winterseizoen bieden meer dan 100 hotels in Engadin St.Moritz hun gasten een 
uniek en aantrekkelijk aanbod. Engadin St. Moritz is de eerste vakantieregio van 
Zwitserland met een dergelijk aanbod. 

- Met de “Hotel Skipas inclusief” genieten de wintersporters naast de hotelover-
nachting ook van 350 hoogwaardige en geprepareerde pistenkilometers, drie 
Snowparks en 57 skiliften, een unieke, authentieke natuur en toegang tot 34 
bergrestaurants met inspirerende zonneterrassen.

- Ook het gratis gebruik van het openbaar vervoer in Oberengadin is in dit aanbod 
inbegrepen.

- Dankzij het engagement van de hoteliers kunnen gasten die meer dan een nacht 
in een van de deelnemende hotels verblijven, een skipas voor CHF 25.- per 
persoon per dag gedurende hun verblijf verkrijgen.

- Het nieuwe aanbod is geldig tijdens het volledige winterseizoen van 20 oktober 
2012 tot 20 mei 2013 en in meer dan 100 hotels van alle categorieën.

Met dit eenmalige engagement neemt de vakantieregio Engadin St. Moritz
nogmaals de pioniersrol in Zwitserland op.

Vanaf CHF 25 
Per persoon en per skipas
Geldig: 20.10.12-20.5.13

Informatie en reservatie: Engadin St. Moritz
Tel.: +41 81 830 00 01, allegra@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/skipass-inklusive

Appartementsspecial.

7 nachten (vrij.-vrij. of zat.-zat.) in een *** vakantiewoning naar keuze, inclusief skipas 
voor 6 dagen, korting verhuur ski- en snowboardmateriaal en skischool, openbaar 
vervoer in Engadin St. Moritz.

Vanaf EUR 446
Per persoon (minimum 4 personen in één appartement)
Geldig: 20.10.–22.12.12; 4.1.–2.2.13; 22.2.13–18.5.13

Informatie en reservatie: Engadin St. Moritz
Tel.: +41 81 830 00 01, allegra@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/apartment_special

Nordic Special.
Engadin St.Moritz telt 200 km klassieke of skating langlaufl oipen.
Twee nachten in een *** hotel, inclusief pas voor het net van loipen.

Vanaf EUR 217
per persoon in een tweepersoonskamer
Geldig: 30.11.–21.12.12; 5.1.–2.2.13; 3.3.–23.3.13.

Informatie en reservatie: Engadin St. Moritz
Tel.: +41 81 830 00 01, allegra@estm.ch
www.engadin.stmoritz.ch/nordicspecial_en
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De beste aanbiedingen nu op MySwitzerland.com/winterspecial
Prijzen in euro zijn richtprijzen. De actuele wisselkoers is van toepassing.
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“Hotel skipas inclusief is een geweldige manier 
om te genieten van 350 eerste klasse kilometerpisten.”



“Van 25 tot 28 oktober wordt het Station 
in Antwerpen een Zwitsers winterlandschap.”
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ski-station 2012 antwerpen Centraal
Voor wie nu echt zin gekregen heeft en er nog meer wil over weten is er goed nieuws. Van donderdag 
25 tot en met zondag 28 oktober wordt het Centraal Station in antwerpen omgetoverd tot een Zwitsers 
winterlandschap. Gedurende vier dagen lanceert Zwitserland Toerisme het skiseizoen 2012-2013 
tijdens hun event Ski-station Zwitserland. De topattractie wordt een echte authentieke ski-gondel 
(rood ‘eitje’) in de centrale inkomhal waar de bezoekers samen met de Zwitserland mascotte Snowli 
of Heidi in kunnen poseren. De foto wordt meteen ter plaatse afgedrukt. andere animaties zijn 
sneeuwschoenlopen, bobsleeën, sneeuwballen gooien en het alpengeuren spel. Verder komt er ook 
een alpenhoornblazer langs om het station volledig in die typische Zwitserse alpensfeer te hullen. Wie 
het parcours aflegt, maakt trouwens kans op een skivakantie voor 2 personen in Zwitserland.

Voor meer informatie is er één goed adres: www.Myswitzerland.com/skistation 

Ten slotte willen we jullie nog wat tips meegeven. Wintertips, 
als het ware. Want daar zijn we inmiddels wel van overtuigd: nu 
zijn jullie er ook van overtuigd dat Zwitserland echt heel veel te 
bieden heeft. En het volgende zou je er allemaal minstens één 
keer gedaan moeten hebben.

vijf keer te voet genieten van de winter
1. In Saas-Fee maken we een prachtige wandeling op 3000 

meter hoogte naar de Britanniahütte.
2. In arosa moet je zeker de fantastische winterse afdaling 

doen van de Weisshorn naar arosa.
3. In Grindelwald is er dan weer de veelzijdige klassieker van 

First via Chämlisegg naar de Bachalpsee.
4. aan de Schwarzsee is er een heerlijke geprepareerde wande-

ling rond het meer voor echte genieters.
5. En voor een geweldig romantische winterwandeling moeten 

we in Engadin St. Moritz zijn. In Oberengadin van Sils-Maria 
over het schiereiland Chastè naar boven, naar Maloja en 
weer terug naar Sils-Maria. 

vijf keer familiepret
1. Het Märchenhotel Bellevue in Braunwald is een echt sprook-

jeshotel met elke avond een sprookjesuur.
2. Sprookjes vind je ook in het Familiepark Grächen. Met een 

kinderpark, een sprookjesgondelbaan en een bioscoop in een 
iglo.

3. Dan is er ook het Kinderskiland Le Nars in Savognin, met het 
Magic Parc, de sneeuwmascotte Snowli en de Pinocchio-club.

4. In Madrisa-Land Klosters moeten we dan weer zijn voor 
een belevenispark met snowtubing, een slalompiste en het 
speedtraject.

5. En in het thermaal- en belevenisbad in Charmey duiken we 
vanaf de piste direct het water in.

vijf keer voor onze natuur en gasten
1. In Tenna nemen we de eerste skilift op zonne-energie ter 

wereld in het Safiental in Graubünden.
2. We gaan eten in Leysin, in het draairestaurant Kuklos. Dat 

werkt op solarstroom.
3. In Zermatt maakt ook de Monte rosa Hütte gebruik van 

zonne-energie en een eigen zuiveringsinstallatie.
4. In Davos/Schatzalp vinden we dan weer pure ontspanning in 

het skigebied SlowMountain, met alleen natuurlijke sneeuw.
5. En in Engadin St. Moritz laat romantik Hotel Muottas Muragl 

met zijn slimme energieverbruik en fotovoltaïsche instal-
latie bij de kabelspoorbaan zien hoe in de Zwitserse alpen 
toekomstgericht wordt gebouwd, met liefde voor de natuur.

Elke gast
is koning of koningin

van de bergen

wintertiPs



“De moité-moité (de half-en-half, zeg maar) is de meest geliefde fondue van Zwitserland.”

1514

Wist je dat ...

 ... de ‘moité-moité’ (de half-en-half, zeg maar) de meest geliefde fondue 
van Zwitserland is. Half gruyère, half vacherinkaas, zo wordt de fondue uit 
Fribourg klaargemaakt. Gezellig fonduen in een berghut, in een iglo of in een 
kabelbaan. In Zürich kan het zelfs op de fondue-tram.

 ... tien werknemers van rhaetian railway, of rhätische Bahn, elke 
winterdag de treinsporen sneeuwvrij maken met de enige sneeuwruimer-
stoomlocomotief die er nog bestaat in de wereld. Je kan het zelf meemaken, 
elk weekend van januari en maart van Morteratsch naar alp Grüm.

 ... niet racen, maar relaxed naar beneden skiën ook wel ‘chill out riden’ 
genoemd wordt. Op een aantal pistes van Zermatt, Davos-Klosters en Engadin 
St Moritz zijn snelheidsduivels niet gewenst. Daar glijd je rustig naar bene-
den. Eerlijk gezegd, dat kan een verademing zijn. Deze pistes zijn daardoor 
natuurlijk uitermate geschikt voor gezinnen met kinderen.

 ... als je toch van snelheid en bijhorende kicks houdt, je dan de first flyer 
moet proberen. Dat ligt in het skigebied First van de Jungfrau regio. Daar 
zoef je met vier personen tegelijk met een snelheid tot bijna 90 kilometer per 
uur aan een kabel in 45 seconden van First naar Schreckfeld. Zowat 45 meter 
boven de grond. 

 ... je in Grächen met een sprookjesgondel naar boven kan. In Samnaun met 
een dubbeldekskabelbaan en in Engelberg-Titlis met de draaiende kabelbaan 
rotair waar je van een prachtig 360° panorama geniet. 

 ... le mur suisse in Champéry zonder twijfel een van de meest indrukwek-
kende afdalingen ter wereld is. De piste overbrugt een hoogteverschil van 
400 meter en de plaatsen waar de piste een hellingsgraad van bijna 50% 
bereikt, zijn geen uitzondering.

 ... de zetelliften van Laax ontworpen zijn in Porsche-design en functione-
ren op zonne-energie. De wellness-stoel kan bovendien 45° worden gedraaid 
in de zogeheten panoramamodus waardoor je optimaal kunt genieten van 
overweldigende vergezichten.

 ... in Bazel eind februari het grootste carnavalfeest van Zwitserland plaats-
vindt. De Morgestraich op maandagochtend kondigt het begin van de carna-
valsperiode aan door om vier uur ‘s ochtends alle lichten in de stad te doven. 
Op dat moment openen bars en restaurants in de oude stad hun deuren en 
blijven de volgende 72 uur geopend. In 2013 vindt die Basler fasnacht, want 
zo heet het carnaval daar, plaats van 18 tot 21 februari. 

 ... leukerbad met dagelijks 3,9 miljoen liter thermaal water dat in de 30 
openbare en privé zwembaden stroomt, over de rijkste thermale bronnen van 
de alpen beschikt. Water van 51 graden, alsjeblieft. Op vrijdag- en zaterdag-
avonden kan je vanuit het thermaal bad zelfs een filmpje meepikken.

 ... de regio Engadin St. Moritz altijd een pioniersrol in Zwitserland ge-
speeld heeft. Hier ontstond het wintertoerisme, brandde het eerste elektri-
sche licht van Zwitserland en werden de enige twee Olympische winterspelen 
in Zwitserland georganiseerd. De regio overweegt trouwens om haar kandida-
tuur in te dienen voor de winterspelen van 2022.
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Internet.

Pure ontspanning in winterparadijs Zwitserland  
Meer informatie over prachtige zonneterrassen, spannende kindersneeuwparken, 

aantrekkelijke vakantieaanbiedingen, mooie vakantiebestemmingen en boeiende 

uitstapjes vindt u op: 

 MySwitzerland.com/winter

De beste 

winteraanbie-

dingen.

MySwitzerland.com/

winter

Bestel nu de recente brochures van  
Zwitserland Toerisme.

Op je tablet 
Met de app MySwitzerland en de gratis eBrochures  

wordt het ontdekken van de mooiste belevenissen  

al een belevenis op zich.

 MySwitzerland.com/ipad

iPhone & iPad.

iPhone apps
Met onze gratis iPhone apps heeft u nuttige info,  

waardevolle tips en welkome inspiratie altijd bij de hand.

 MySwitzerland.com/mobile

Swiss Snow Swiss EventsSwiss Winter 
Hike

Onze experten geven u graag persoonlijk advies: 
00800 100 200 30*.

Boek nu de beste aanbiedingen  
per telefoon 00800 100 200 30* of via internet

 MySwitzerland.com  |  Webcode: 2211

Bel dit nummer voor een antwoord op al uw vragen
Wenst u specifieke informatie voor uw verblijf in Zwitserland, heeft u vragen over uw 

droomreis in ons land of zoekt u nog de perfecte aanbieding? Contacteer ons op het bo-

venstaande gratis telefoonnummer voor professioneel advies of om uw hotel te boeken.

Wintervakantie en 
stedenvakantie
MySwitzerland.com

Engadin St. Moritz
www.engadin.
stmoritz.ch

Graubünden
www.graubuenden.ch

Jungfrau Regio
www.jungfrauregion.ch

Wallis / Valais
www.wallis.ch

Bestel nu 
per telefoon 00800 100 200 30* of via internet 

 MySwitzerland.com  |  Webcode: 100

Inspiratieboek Zwitserland 
Plan op u gemak uw volgende vakantie: dompel je onder in het winterparadijs, 

droom van de heerlijke bergzomer of zoek het geschikte hotel – alle informatie  

is beschikbaar op papier of online. Bestel gratis de themabrochures van  

Zwitserland Toerisme.

Voor meer informatie over winterparadijs Zwitserland: Bezoek onze website, download de gratis iPhone apps,  
bestel de winterbrochures of contacteer ons per telefoon.
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Winterinformatie op maat?

* Er kunnen lokale tarieven berekend worden.
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