
Een 10-daagse rondreis door Zwitserland 

1e vertrekpunt is Assen en daarna via Meppel naar Beek waar de 
koffie voor ons klaar stond, met natuurlijk een lekker hapje. (goed 
begin = t halve werk) 
Vervolgens gingen we de Duitse autobahn op richting Zwitserland. 
De lunch was bij Montaubar en in de middag nog een stop voor een 
kopje koffie of iets anders. We waren mooi op tijd in Mulhouse voor 
onze eerste overnachting. 
Dag 2,  Onze eerste plaats van bestemming was Bern. De 
“zogenaamde” hoofdstad, met zn beroemde berenkuil en de mooie 
grote Spittalgasse met leuke winkeltjes, boetiekjes, galerijen en 
terrassen. En natuurlijk de grote tijdsklok. We hadden prachtig weer en een 
ieder vermaakte zich daar prima. 
Na de lunch gingen we richting het dorpje Gruyère . Beroemd om z’n kasteel 
maar vooral van de gruyère kaas. We brachten nog een kort bezoek aan de 
kaasboerderij en konden daar de grote kazen gestapeld en gedraaid zien 
worden. Hierna moesten we dan toch maar richting ons hotel in Martigny. 
Er werd gekozen om binnendoor te rijden, dit ging via Montbovon, Rossinière 
en Col des Mosses naar Aigle.  Het laatste stukje namen we de autoroute.  
Ons hotel daar lag midden in het dorp dus gezellig om ’s avonds nog es een 
ommetje te maken (en/of een terrasje te pikken) 
Ons diner lag in de lijn van Gruyère, dus iets met kaas. Het werd de raclette. 
Dag 3 Staat in het teken van Montreux aan het meer van Genève (Lac Léman)  
We reden een kort rondje langs het meer waarna we uitstapten en de oever te 
voet verder konden bezoeken. Om 13 u weer bij de bus dan zouden we naar 
het kasteel van Chillon gaan. 
Maar.. we gingen niet met de bus maar dit stukje deden we met de boot, 
konden we de oevers eens van de andere kant bekijken. En je komt dan ook 
aan de waterkant langs het kasteel, dat zie je anders nooit. 
Hier hadden we de tijd om dit prachtige kasteel (bestond al in 1150 en werd 
later 1203-1268 verder uitgebreid)uitgebreid te bekijken. 
Aangekomen in het hotel was het de hoogste tijd voor een likeurproeverij. Dit 
werd gedaan door onze eigen hotelier en deze vertelde heel enthousiast over 
het ontstaan van dit toch wel heftige drankje. Maar we hoefden alleen de 
straat maar over te steken naar het hotel, dus veel kon er niet fout gaan. 
Dag 4. Weer prachtig helder weer, dus werd er besloten om af te reizen (liever 
gezegd) op te klimmen naar het dorpje Leysin. 0ngeveer 1400 m hoogte. 
We stapten in Aigle op het tandradtreintje die ons in ruim een half uur naar 
boven bracht. Hier stapten we uit op het derde stationnetje (Fedey) waar we 
eerst koffie dronken en vervolgens te voet langzaam een 
stukje lager gingen naar de telecabine. Hier waren gondels 
waar we met 6 personen in konden en die brachten ons naar 
de berg de Berneuse (2045 hoogte) Voor een aantal mensen 
was dit een “riskante” onderneming, hoogtevrees etc. etc. 
Maar een bemoedigend woordje en wat aandacht deden 
wonderen. Boven aangekomen wachtte ons een prachtig en 
adembenemend uitzicht. 



Het was echt ansichtkaarten weer. Zooo helder, dat maak je  niet vaak mee. 
De ene kant zag je de Mont Blanc (Frankrijk) de andere kant het meer van 
Genève en weer een andere kant de Diablerets gletsjers met het dal erheen. 
Hierboven stond een groot restaurant welk in 1 uur langzaam rond draait. Dus 
aan tafel had je ook steeds een ander uitzicht. Hier genoten we van een 
heerlijke rösti lunch.  Een dag met een gouden randje. 
Dag 5 .  We vertrokken met de bus naar Brig. Daar aangekomen gingen we 
eerst eens rustig aan de koffie met…  daarna hadden we nog een momentje 
alvorens de trein, “de Glacier Express” ons verder mee nam door de Rijn 
Schlucht naar Chur. Een prachtige tocht van 4 uur. met geweldig uitzichten. 
In Chur stond onze chauffeur al weer met z’n bus te wachten die ons daarna 
veilig en snel naar het hotel bracht.  
Dag 6,  Zondag, bijna alles in Zwitserland gesloten, dus werd die dag de 
passentocht gereden. Met wederom prachtige uitzichten. ’s Morgens gingen we 
eerst naar Davos, daar ging het koffiedrinken iets anders dan gepland, maar 
de koek smaakte er niet minder om !!!  De lunch deden we boven op de Fluela 
pas. We zaten daar in de serre, met tja… weer een mooi uitzicht. 
Hierna vervolgden we de trip naar St.Moritz, Mooie dure en sjieke hotels, 
moesten 2 zeer hoge roltrappen op om in het centrum van het dorp te komen. 
Maar weer een prachtig uitzicht, oa. ook over het meer. 
Dag 7, Vandaag weer een treinrit. Nu met de Bernina 
Express. Wij deden hem andersom. Dus vanuit Tirano 
(Italië) naar Tiefencastel. En aangezien dit in de middag 
was kwam het goed uit wat betreft de zonnestand. Eerst 
hadden we in Tirano nog n Italiaanse lunch. Men kon 
kiezen: pizza, lasagne of spaghetti. 
Hierna met het buikje rond de trein in. Het spectaculaire 
van deze tocht waren de keertunnels en het Landwasser 
viaduct. Vanaf Tirano moest de trein eerst naar boven, 
grootse uitzichten!! naar de Bernina pass, 2200 m (hier hadden we ’s morgens 
met de bus gestopt om koffie te drinken) en vanaf daar ging het naar beneden 
naar Tiefencastel. Daar op het station aangekomen moesten we een klein 
stukje lopen naar ons hotel. 
Dag 8,  Vandaag naar het stadje Chur. Lekker gekuierd en geluncht, daarna 
over de Via Mala, de oude handelsroute, naar de Rofflaschlucht en waterval. 
Dag 9  Vandaag naar Liechtenstein voor een kopje koffie en vandaar naar 
de watervallen van Schaffhausen. Altijd weer indrukwekkend al dat water 
alhoewel er nu veel minder was dan normaal gesproken. Na al dit water 
goed bekeken te hebben gingen we de grens over en Duitsland binnen. 
Hier bezochten we in het Zwarte Woud de grootste koekoeksklok ter 
wereld. En werden hier ook nog de laatste inkopen gedaan. 
Dag 10 richting Beek en vervolgens Meppel en Assen. 
We kunnen spreken van een onvergetelijke en geweldige mooie reis. 
Niet alleen dankzij het prachtige weer en een zeer ervaren en 
bekwame chauffeur, maar bovenal van een super gezellige groep 
dames die heerlijk op vakantie waren en daar intens van genoten. 
Bedankt hiervoor, ook namens Henny, en tot een volgende keer, 
Hillie 



   


