8-daagse excursiereis Zwitserland : 14 tot 21 juli 2018
Tijdens de reis verblijft u in hotel Monte-Moro in Saas Almagell. Het hotel biedt
kamers met een eigen badkamer (douche), tv, föhn, balkon, gratis Wifi en gratis
parkeergelegenheid.

U krijgt korting op het gebruik van de 1100 m² grote spa van hotel Pirmin Zurbriggen,
op 70 meter afstand. Deze spa beschikt over een zwembad met een geïntegreerde
bioscoop, een hot tub, sauna's, een stoombad, een fitnessruimte en nog veel meer.
Er zijn ook een massage en schoonheidssalon.
Brabant Expres Reizen organiseert deze reis voor HEVO. Voor aanmelden en meer
informatie kunt u contact opnemen met Diny Voets tel. 073 – 50 309 00 of
06 – 10 843 040 mailen kan ook naar : dini.voets@ziggo.nl .
Inschrijven is ook mogelijk op 14 maart 2018 van 13.00 tot 14.00 uur in De
Ontmoeting.
De prijs van deze meerdaagse reis bedraagt € 789,== de toeslag voor een
1-persoons kamer (voor zover aanwezig ) bedraagt € 80,==.
Reisschema :
Zaterdag 14 juli dag 1: vertrek & overnachting Zuid Duitsland
Vertrekken vanuit Rosmalen (Gildeplein & Pastoor van Thiellaan 2) naar ZuidDuitsland. Hier checken we in voor één nacht en dineren we in het restaurant van het
hotel. De avond is ter vrije besteding.

Zondag 15 juli dag 2: Golden Pass treinreis, Zweisimmen - Montreux & het
Meer van Geneve
Na het ontbijt checken we uit en rijden we naar Zweisimmen in Zwitserland. Hier
gaan we aan boord van de Golden Pass trein in een panoramawagon (2e klasse)
voor een schitterende treinreis naar Montreux aan het meer van Geneve.
Omstreeks 14.00 uur komen we aan en is iedereen nog even lekker vrij voor een
hapje drankje en bezoek aan Montreux. Na ons bezoek rijden we naar ons hotel
Monte-Moro in Saas Almagell waar we in de vroege avond aankomen. Diner in het
restaurant van het hotel. De avond is ter vrije besteding.
Maandag 16 juli dag 3: Mattmark, Lötschental en de Fafleralp
Na het ontbijt rijden we naar de Stausee Mattmark op maar liefst 2200 meter hoogte.
Het meer bevat bijna 100 miljoen kubieke meter water en werd enkel en alleen voor
de productie van elektriciteit opgericht. Hierna vertrekken we naar het Lötschental. Al
in de prehistorie wandelden mensen door het Lötschental en over de gelijknamige
pas, zoals vondsten uit de brons- en ijstijd aantonen. Tot in de Middeleeuwen was de
Lötschenpas een belangrijke verbinding tussen het Berner Oberland en Wallis. In het
dal bezoeken we de grotkerk in Raron. In de 16e eeuw bouwde architect Ulrich
Ruffiner kasteelkerk St. Romanus op de rotspunt boven Raron. Bijna 500 jaar later
werd de Raronse grotachtige rots kerk van St. Michael opengesteld. Samen met het
graf van dichter Rilke is dit kerkenkoppel de toeristische trekpleister van dit stadje in
Wallis. Na deze indrukwekkende dag rijden we naar het hotel voor het diner.
Dinsdag 17 juli dag 4: Glacier Express treinreis
We vertrekken vanochtend al heel vroeg naar Brig om aan boord te gaan van de
Glacier Express (vertrek 09.18 uur).

Een paar minuten na Brig gaat de trein over Rhône, en verder oostwaarts het Oberes
Rhonetal in. Het V-vormige dal is ook hier soms erg smal. Aan het einde van het dal,
in Oberwald, heeft de trein een hoogte van 1366 m bereikt. Sinds 1925 is er een
spoorlijn over de Furkapas van Oberwald naar Realp. De bergen veroorzaakten heel
wat technische moeilijkheden op dit traject, en in de winter was het niet begaanbaar.

In 1982 werd een tunnel naar Realp geopend om de pas te omzeilen, waardoor de
treindienst veel betrouwbaarder werd. De oude spoorweg werd gesloten, maar werd
in 2010 heropend voor toeristische stoomtreinen. De Glacier Express blijft gebruik
maken van de tunnel. Vanaf Realp leidt een vrij vlak traject naar Andermatt. Om
10.46 uur komen we aan in Andermatt waar u omstreeks 13.30/ 14.00 uur per bus
naar het hotel vertrekt. Let wel; ondanks de relatief korte afstand zal de terugreis zo’n
3 uur bedragen en ziet u de mooiste uitzichten onderweg (tijden onder voorbehoud).
Woensdag 18 juli dag 5: Italië; Lago Maggiore en Isola Bella
Wederom een bijzonder dagje! Vandaag rijden we via de befaamde Simplonpas naar
wellicht een van de meest bekende meren van Noord- Italië; Lago Magiorre.

Het complete meer wordt dan ook omzoomd door hoge heuvels en bergen. Dit
prachtige landschap is al eeuwenlang, zeer terecht, een inspiratiebron voor vele
kunstenaars. De bijzondere lichtval in Lago Maggiore zorgt ervoor dat de bergen in
de achtergrond allemaal verschillend kleuren hebben en langzaam vervagen. Met op
de voorgrond het prachtige meer zorgt dit voor een mooi plaatje. Niet voor niets
zoeken de rijken van Italië al eeuwen lang het meer op om er hun vakanties te
vieren. We maken een mooie rondrit en gaan vanmiddag naar het beroemde eiland
Isola Bella. Isola Bella is het beroemdste van de drie Borromeïsche eilanden in het
Lago Maggiore. In de 17e eeuw begon graaf Vitaliano Borromeo met de bouw van
het barokke paleis en de tuinen die Isola Bella zo speciaal maken. Het eiland maakt
haar naam meer dan waar. Uiteraard brengen we een bezoek en krijgen we een
rondleiding o.l.v. een ervaren gids. Aan het einde van de middag rijden we terug naar
ons hotel voor het diner.
Donderdg 19 juli dag 6: Saasdal of vrije dag
Vandaag laten wij u de keuze graag aan u; een vrije dag of rondrit door de Saas
regio (Wallis), inclusief bergtocht per kabelbaan. U kunt namelijk als tijdelijke
‘inwoner’ van Saas-Almagell gratis gebruik maken van de bergliften (m.u.v. Metro
Alpin). Ideaal voor degene die willen genieten van dit mooie gebied, de uitzichten of
een (berg)wandeling wilt maken. Uw chauffeur/ reisleider neemt u vandaag graag
mee voor een tour door dit gebied. Wij adviseren: Bergbahn Kreuzboden - Hohsaas
in Saas Grund (3.300 meter hoogte!) Bergbahn Hannig in Saas Fee (2.350 meter
hoogte) Bergbahn Furggstalden in Saas Almagell (1.900 meter hoogte) Saas
Almagell is het meest zuidelijk gelegen dorp van het zonovergoten Saasdal. Het
authentieke karakter van het dorp is in al die jaren behouden gebleven: oude
schuren, weldadige stilte, idyllische plekjes, een meertje. Vanavond genieten we van
een traditionele raclette diner in het restaurant van uw hotel.

Vrijdag 20 juli dag 7: Zermatt en Täsch.
Aan de voet van de Matterhorn ligt Zermatt, waarvan de toeristische ontwikkeling
sterk samenhangt met deze beroemdste berg ter wereld. Deze autovrije
vakantieplaats heeft zijn oorspronkelijke karakter behouden en biedt bijna
onbeperkte recreatiemogelijkheden. De ligging van Zermatt aan de voet van de
Matterhorn en middenin een reusachtig wandel- en skigebied maakt dit tot een van
de meest aantrekkelijke vakantiebestemmingen ooit. Het skigebied omvat 54
kabelbanen en liften en 360 kilometer pistes. Het gebied “Matterhorn glacier
paradise” is het grootste en hoogst gelegen zomerskigebied van Europa. Hier wordt
’s zomers door heel wat nationale skiteams getraind. Vanuit Täsch gaan we met
taxi’s of trein naar Zermatt waar u deze bijzondere plaats kunt bezoeken. Na deze
bijzondere dag rijden we terug naar ons hotel voor het diner en een gezellige avond
samen.
Zaterdag 21 juli dag 8: terugreis.
Na het ontbijt checken we uit en rijden we richting Rosmalen. Onderweg maken we
een stop voor de lunch (eigen gelegenheid) en dineren we ter afsluiting in een
gezellig restaurant.
Bovenstaande prijzen zijn inclusief:

















Vervoer per luxe touringcar voorzien van tv/dvd, toilet, bar en airconditioning.
Service en begeleiding van onze chauffeur/ reisleider;
programma zoals beschreven;
1 nacht verblijf in Zuid Duitsland in middenklasse hotel (o.b.v.
tweepersoonskamers);
6 nachten verblijf in 3*** hotel Monte Moro (o.b.v. tweepersoonskamers);
treinreis Golden Pass (panoramawagon, enkele reis Zweisimmen - Montreux,
2e klasse);
treinreis Glacier Express (enkele reis Brig - Andermatt, 2e klasse en
plaatsreservering);
vrij bezoek Montreux en meer van Geneve;
dagtocht Stausee Mattmark, Lötschental en Fafleralp, incl. bezoek aan
Felsenkirche Raron;
dagtocht Stresa en Isola Bella (Italië), inclusief boottocht, entree en gids;
dagtocht Zermatt & Tisch, inclusief taxi of treinretour;
1x traditionele raclette avond;
6x 3-gangendiner;
1x 4-gangendiner;
1x muziek- en dansavond;
1x diner ter afsluiting;
BTW, VAT, reserveringskosten, toeristen- en verblijfsbelasting en verblijfs- en
verzorgingskosten chauffeur/reisleider.

