
   

  
  

Bolderman excursiereizen heeft in samenwerking met de reiscommissie Z-H 
speciaal voor de Vrouwen van nu georganiseerd een 

9-daagse trein/busreis 

  
  

 

  

Reis je met ons mee in 9 februari   
(Deze reis was gepland voor Januari 2021 maar is  doorgezet naar     

9 februari  2022) 

 

  

  

  

Deze spectaculaire wintersfeerreis brengt ons naar de hoogste toppen van Europa! 

Een unieke manier om  het Zwitserse  Alpenlandschap  te  ontdekken is  per 

(panorama)trein. De MontBlanc Express rijdt door een ruig berglandschap met 

prachtig uitzicht op de omliggende bergwereld. De Glacier Express behoort tot één 

van de mooiste treinreizen ter wereld met spectaculaire uitzichten op besneeuwde 

bergen en dalen. We bezoeken tevens Bern, de reusachtige Aletschgletsjer en 

Zermatt met de imposante berg Matterhorn. Geniet van deze reis naar Zwitserland 

met de meest fantastische uitzichten die je nooit meer zult vergeten!  

  

  

  

  

 

 



   

  

Dagprogramma  

  

Dag 1: Amsterdam – Brig  

Vertrek vanaf  Amsterdam   omstreeks 08.00 uur  met de  internationale  trein naar Bazel. Er 

is ook de mogelijkheid om  vanaf  Utrecht  Centraal  of  Arnhem te  vertrekken. Omstreeks 

15.00 uur aankomst in Bazel. Hier staat de Nederlandse chauffeur met zijn  Nederlandse 

touringcar voor ons klaar om ons naar hotel Good Night Inn in Brig te brengen. We  arriveren 

omstreeks 18.30 uur in Brig, waar we  de komende 6 nachten zullen verblijven.  

Wij adviseren voor deze reis “lunch, fruit, drinken en wat versnaperingen als handbagage mee 

te nemen  

  

Dag 2: Treinrit “in het spoor van de  Glacier Express”  

We maken ons op voor één van de hoogtepunten van deze reis: een onvergetelijke treinreis 

in het spoor van de Glacier Express. Vanuit een panoramawagon gaan we genieten van het 

Zwitserse Alpenlandschap. De trein slingert langs steile rotsen en klimt over de ruim 2000 

meter hoge Oberalppas. We passeren Andermatt, ook wel het 'Dak van Europa' genoemd, 

en eindigen in Disentis. We  krijgen deze dag een lunchpakket mee. Vanuit  Disentis rijden 

we met de trein weer terug naar Brig. De schitterende natuur en de prachtige uitzichten op 

besneeuwde bergen en dalen vormen het decor van deze onvergetelijke dag.  

 

 

 

 

Dag 3: Treintje Täsch-Zermatt, Matterhorn en Gornergratbahn  

Deze dag staat in het teken van de imposante 4500 meter hoge Matterhorn. Via een mooie  

route rijden we naar het plaatsje Täsch. Hier stappen we over op het treintje naar Zermatt. 

Zermatt is een bijzondere plaats, waar de sfeer wordt bepaald door de onmiskenbare top 

van de Matterhorn. In het centrum wandelen we tussen de prachtige typische Wallisser 

houten huizen door. In Zermatt gaan we met de Gornergratbahn naar een hoogte van ca. 

3100 meter vanwaar we een geweldig uitzicht hebben op verschillende bergtoppen van 

boven de 4000 meter. Aan het eind van de middag rijden we terug naar ons hotel.  

 

 

  



   

  

Dag 4: Montreux en bezoek kasteel Chillon  

Na het ontbijt rijden we naar Montreux. Het is schitterend gelegen aan het meer van 
Genève met een prachtig uitzicht op de met sneeuw bedekte Alpen. De stad heeft een 
mooie boulevard met diverse restaurants. In de middag brengen we een bezoek aan het 
kasteel van Chillon. Het ligt op een rots aan de oever van het Meer van Genève. Deze 
waterburcht is het meest bezochte, historische gebouw van Zwitserland. Bijna  
vierhonderd jaar lang was Chillon residentie en winstgevend tolstation van de graven van 

Savoye. Meer dan 400.000 bezoekers per jaar bezichtigen Chillon met zijn 

wandschilderingen uit de veertiende eeuw, de ondergrondse gewelven, de paradezalen en 

de in originele staat bewaard gebleven slaapkamer uit de tijd van de Berner heerschappij. 

Het hele complex bestaat uit 25 gebouwen en drie binnenplaatsen, omringd door twee 

ringmuren. Na dit bezoek rijden we terug naar het hotel. ’s Avonds maken we met de 

Simplon Express een korte stadsrondrit door het centrum van Brig.  

  

 

  

Dag 5: Treinrit Mont-Blanc Express en kabelbaan Aiguille du Midi  

Vandaag staat een prachtige tocht met de Mont-Blanc Express op ons programma. Met 

de touringcar rijden we naar Martigny, waar we overstappen op de Mont-Blanc Express. 

De tocht voert ons door een ruig berglandschap en we genieten van de winterse 

bergwereld. Aan het einde van de route, in de plaats Le Châtelard, staat de touringcar 

weer op ons te wachten en rijden we, als het weer het toe laat, naar de bekende plaats 

Chamonix aan de voet van het Mont Blanc massief. We gaan met de kabelbaan naar  

Aiguille du Midi. De Aiguille du Midi is een 3.842 meter hoge bergtop bij Chamonix in 

Frankrijk en is één van de beste manieren om  het ruige landschap van de Alpen te 

zien, inclusief de Mont Blanc. Het biedt letterlijk en figuurlijk een adembenemend 

uitzicht over de Franse, Zwitserse en Italiaanse Alpen. Maar bovenop de berg zijn meer 

attracties te vinden, waaronder de glazen kubus in het luchtledige. 

   

 



   

  

Dag 6: Aletschgletsjer  

Een indrukwekkend uitzicht op een reusachtige gletsjer, dat is wat we  kunnen 

verwachten tijdens deze excursie naar de Aletschgletsjer. Deze gletsjer,  zijn omgeving 

en de achterliggende bergen zijn door UNESCO aangemerkt als natuurlijk erfgoed en 

hebben daardoor een beschermde status. Met de touringcar rijden we naar het 

bergdorpje Fiesch. Van hieruit gaan we met de gondellift naar de Flescheralp en 

aansluitend met een cabinelift naar de Eggishorn, op een hoogte van 2869 meter, 

vanwaar we een prachtig uitzicht hebben op de Grosser Aletschgletsjer. 

 

 

 

We vertrekken uit Brig en rijden eerst naar Bern. De vele 17e 

en 18e-eeuwse huizen, bruggen en poorten van deze mooie 

stad staan op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.  

De wandelpromenades in het gezellige centrum zijn veelal 

overdekt. We kunnen dit op eigen gelegenheid gaan 

ontdekken. 

Aansluitend rijden we door naar hotel Ochsen in Kork-Kehl. 

  

  

 

Na het ontbijt rijden we naar Straatsburg. Indien 

mogelijk brengen we in de ochtend een bezoek aan 

het Europees parlement. Vervolgens rijden we naar 

het centrum. Het symbool van de stad is de 

kathedraal. In de prachtige kathedraal zijn tal van 

glas-in-lood ramen en beeldhouwwerken te vinden 

en een gigantisch orgel dat in het midden van de 

kathedraal hangt. Ook is er een astronomische klok 

te vinden uit de Renaissance-periode. La Petite 

France ligt in het hart van Straatsburg en is één van 

de meest charmante en schilderachtige plekken in 

Frankrijk. De smalle straatjes vol kinderkopjes en 

kanalen die het gebied doorkruisen, vormen een 

charmant contrast met de kleurrijke oude 

vakwerkhuizen uit de 16e eeuw. We  maken een 

mooie rondvaart door de stad, één van de 

populairste attracties in Straatsburg. Na het bezoek 

aan Straatsburg rijden we terug naar het hotel.   

   

Dag 9: Alweer de laatste dag  

 

Alweer de laatste dag van deze prachtige reis. Via de Duitse autobanen rijden we terug 

naar Nederland. Onderweg maken we een stop voor een 3-gangen diner waarna we 

terugrijden naar Zuid-Holland.  

  

  

  

  

  

Dag 7: Brig - Bern - Zuid-Duitsland 

Dag 8: Bezoek Straatsburg  



   

  

  

  

  

Vertrekdatum 9 februari 2022 

      

Prijs € 1365,-- pp. bij een gedeelde 2 pk. Met gescheiden bedden 

Toeslag 1pk  €165,--  er zijn 10 x 1 pers. Kamers beschikbaar. 

Verblijf op basis van half pension.   

 

Inclusief:  

• De meeste lunches  

• 1x per dag koffie/thee  

• Alle entreekosten  

• Alle genoemde treinreizen/ gondels/ kabelbaantjes   

• Alle fooien  

• Begeleiding chauffeur / reisleider  

• vervoer ICE trein heenreis en Luxe Touringcar ter plaatse en als retourreis 

Exclusief:  

• Drankjes bij het eten  

• Persoonlijke uitgave  

• Reis en/of annuleringsverzekering  

• Calamiteitenfonds a € 2,50 p.p.  

  

De heenreis gaat per intercity van Amsterdam,  

(mogelijk ook opstap in Utrecht en/of Arnhem) naar Bazel. 

Voor de bagage betreft 1x reiskoffer + handbagage. 

 

“Voordeel – binnen 1 dag op bestemming en goed voor het milieu”  

 

Per luxe touringcar vervoert onze vaste Nederlands sprekende chauffeur ons 

naar het hotel in Brig en verder ter plaatse volgens dagprogramma.  

   

Aanmelden voor 30 november 2021 

Lydia Bronder, tel 06- 31780271  

Of via mailadres: reiscommissiezh@gmail.com  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



   

  

  

  

HOTELACCOMMODATIES: 

 

Hotel Good Night Inn 3*, Brig, Zwitserland  

  

In het centrum van Brig bevindt zich het rustig gelegen Hotel GoodNight Inn. Het hotel 

beschikt over een restaurant, bar, kiosk, kapsalon en een lift. De moderne kamers zijn 

voorzien van douche of bad, toilet en föhn, televisie, telefoon en kluisje. Op elke 

verdieping bevindt zich een minibar.  

 

 

  

Hotel Ochsen 3* Kork – Kehl – Duitsland  

  

Het hotel is gevestigd in een historisch houten gebouw in het dorp Kork. Het hotel 

beschikt over een lift, restaurant, bar en een sauna. De kamers zijn voorzien van 

telefoon, televisie, kluisje en een badkamer met toilet, douche en föhn.  

  

 
 

NB, De bedden op de tweepersoons kamers zijn gescheiden opgemaakt 

 


