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Zwitserse zomernieuwtjes in 2015 
 
Wandelen, fietsen, e-biken en mountainbiken 
 
E-bike: verlengde 
Hartroute  
 
 
 
 

De Hartroute is verlengd: fietsers en e-bikers 
kunnen nu een tocht maken van het 
Bodenmeer naar het Meer van Genève. Langs 
de 720 kilometer lange route zijn 14 
verhuurstations te vinden, alsmede 25 accu-
oplaadpunten.  
www.herzroute.ch  

 
 

SwissTrails: Rail&Hike 
op de route van de 
Glacier Express 
 
 
 

Combinatie van een spectaculaire treinreis en 
bergwandelingen op de route. Je kunt de bijna 
300 kilometer lange route van de Glacier 
Express in een week afleggen, met 
overnachtingen en wandelingen onderweg. Het 
bagagetransport is inbegrepen. 
www.swisstrails.ch  

 

Wandelen: 
Alpness Trail, Berner 
Oberland 
 
 

Nieuwe langeafstandswandelroute tussen de 
bestemmingen Lenk-Simmental en Gstaad 
Saanenland. 13 dagetappes van 4 tot 7 uur. 
Individueel wandelen of met lokale gids voor 
meer achtergrondinformatie over natuur en 
alpenleven. Logies in eenvoudige alphutten of 
bergpensions. 
www.alpnesstrail.ch   

Wandelen:  
Waldstätterweg, rondom 
Vierwoudstedenmeer 
 
 
 

De Waldstätterweg is een nieuwe 
langeafstandswandelroute van 150 kilometer 
die, net als de ‘Weg der Schweiz’, volledig om 
het Vierwoudstedenmeer gaat. 
www.schweizmobil.ch  

 
Mountainbike: nieuwe 
route ‘Alta Verzasca 
Bike’, Ticino 
 
 
 

Een nieuwe mountainbikeroute door het 
Verzascadal. Het hoogteverschil op de negen 
kilometer lange tour is gering, waardoor deze 
relatief gemakkelijk is.  
www.mountainbikeland.ch    

 

Mattmark gletsjertrail  
 
 

De nieuwe Mattmark gletsjertrail bij Saas-Fee is 
een hoogalpiene net van wandelpaden, 
bestaande uit 9 blauw-wit-blauw gemarkeerde 
routes met een gevarieerde moeilijkheidsgraad. 
www.saas-fee.ch   



 

Accommodatie 
 
Hotel Gurten – Park im 
Grünen, Bern 

Het kleinste en hoogstgelegen hotel van 
Bern is geopend, boven op de ‘huisberg’ 
Gurten. Er zijn twee kamers, die beide 
een geweldig uitzicht over de stad Bern 
bieden.  
www.gurtenpark.ch/Restaurants#hotel  

 

Hotel Royal Savoy in 
Lausanne totaal 
gerenoveerd 

Het vijfsterren hotel Royal Savoy in 
Lausanne is compleet gerenoveerd. 
Ongeveer 100 kamers zijn in historische 
stijl gebleven, 80 kamers zijn in een 
modern jasje gestoken. De opening vindt 
plaats in juni 2015.  
www.royalsavoy.ch  

 

Heropening Hörnlihütte, 
Zermatt 
 
 
 
 

Heropening in juli 2015 van de verbouwde 
Hörnlihütte (3260m) met bijgebouw 
Berghaus Matterhorn boven Zermatt, 
uitgangspunt voor de beklimming van de 
Matterhorn (4478m) via de Hörnligrat. 
www.hoernlihuette.ch  

 

The Capra, Saas-Fee Nieuw 5-sterren boetiekhotel in het 
autovrije Saas-Fee, met 14 suites voor 2 
tot 4 personen.  
www.capra.ch  
 

 

Bed & Breakfast 9, 
Luzern  

Kleinschalige, smaakvol ingerichte B&B in 
een gerenoveerd jaren ’30-huis, op een 
mooie locatie in de stad Luzern. Het heeft 
5 tweepersoonskamers en wordt geleid 
door de Nederlandse Rea Rudolf van 
Spijk.  
www.bb9.ch  

 
 

 
 
 
  



 

Kunst en cultuur 
 
Sculpturenexpositie ‘Bad 
Ragartz’, Bad Ragaz en 
Vaduz (Liechtenstein) 
10 mei – 1 november 
 

2.200 ton kunst, 2 landen, 1 tentoon-
stelling: van 10 mei tot 1 november 2015 
vindt in Vaduz en Bad Ragaz de grootste 
sculpturen-tentoonstelling van Europa 
plaats, met 450 werken van 80 
internationale kunstenaars.  
www.badragartz.ch  

 

Marlene Dumas in 
Fondation Beyeler, Basel 
30 mei – 13 september 
 
 
 
 

De expositie ‘The Image as Burden’ van 
Marlene Dumas is van 30 mei tot en met 
13 september 2015 te zien in Fondation 
Beyeler. De Zuid-Afrikaanse Dumas 
woont al decennia in Nederland en is 
Kunstenaar van het Jaar 2015.  
www.fondationbeyeler.ch  

 

Alphoorn: luisteren en 
proberen op de Schynige 
Platte 
23 mei – 25 oktober 
 

Tussen 23 mei en 25 oktober spelen 
alphoornblazers dagelijks tussen 11.00 en 
14.00 uur op de Schynige Platte. Gasten 
mogen het ook proberen. Kinderen reizen 
overigens gratis naar boven; iedere 
betalende volwassene mag 2 kinderen tot 
15 jaar meenemen in het treintje.  
www.jungfrau.ch   

 
 

Gästival: 200 jaar 
toerisme rond het 
Vierwoudstedenmeer 
mei - oktober 
 
 
 

Groot festival ter gelegenheid van de 
200ste verjaardag van het toerisme aan het 
Vierwoudstedenmeer. Hoogtepunt vormt 
de reuzachtige drijvende bloem 
(‘Seerose’), die als evenementenlocatie, 
openluchttheater en ontmoetingsplek 
dient. Er is plaats voor bijna 500 personen 
op deze stalen constructie, die tussen mei 
en oktober in totaal zes plaatsen rondom 
het Vierwoudstedenmeer aandoet.  
www.gaestival.ch  

 
 

 
 

Verbier Festival,  
17 juli – 2 augustus 2015 
 
 
 

Tijdens het Verbier Festival staat het 
zonnige bergdorp Verbier twee weken 
lang in het teken van muzikale 
ontmoetingen tussen gevestigde musici 
en jonge talenten. Kamermuziek, jazz, 
grotere orkesten: op verschillende locaties 
in het dorp vinden concerten plaats.  
www.verbierfestival.com  

 



 

Vervoer 
 
Nieuwe kabelbaan naar 
de Pilatus, Luzern- 
Vierwoudstedenmeer 

Sinds april 2015 is de nieuwe kabelbaan 
naar de uitzichtberg Pilatus bij Luzern in 
gebruik. Door de cockpitachtige 
zitplaatsen krijg je het idee dat je als een 
vogel over het landschap vliegt.  
www.pilatus.ch  

 
 

Nieuw: Stelvio-lijn, van 
Val Müstair naar Tirano  
 
 
 
 

Een typisch Zwitserse PostAuto door 
Italië: vanaf Sta. Maria in het Val Müstair 
rijdt deze bus naar Tirano, waar de 
Rhätische Bahn reizigers verder brengt.  
www.val-muestair.ch   

Glacier Express: 
Bündner Wochen 
1 mei – 30 juni 2015 
 
 
 

Van 1 mei tot 30 juni kunnen reizigers in 
de Glacier Express genieten van typische 
streekgerechten uit Graubünden. De 
specialiteiten worden vers bereid in de 
keuken aan boord van de trein.  
www.rhb.ch   

 
Voordeeltips 
 
Adelboden – Frutigen – 
Kandersteg 

Vanaf deze zomer is de wandelpas van 
Adelboden ook geldig bij de bergbanen 
van Kandersteg, alsmede op de 
busverbindingen tussen Adelboden, 
Frutigen en Kandersteg. De meeste hotels 
in Adelboden bieden de pas al vanaf één 
overnachting aan.   
www.adelboden.ch  

 

 

JURA-PASS 
 
 

Gasten die minimaal één nacht in een 
hotel of appartement in de Jura verblijven, 
krijgen een JURA-PASS aangeboden en 
mogen daarmee gratis gebruik maken van 
het lokale openbaar vervoer. 
www.juratourisme.ch  

 

Saas-Fee / Saastal Vanaf dit zomerseizoen krijgen gasten al 
vanaf één overnachting in Saas-
Fee/Saastal gratis toegang tot 8 van de 9 
bergbanen, met de zogenoemde 
‘Bürgerpass’.  
www.saas-fee.ch  

 



 

Jubilea / evenementen 
 
“Klee en Kandinsky” 
Zentrum Paul Klee, Bern 
19.06. – 27.09.2015 
 

De kunstenaars Paul Klee en Wassily Kandinsky, 
grondleggers van de abstracte kunst, waren ook goed 
bevriend. Het Zentrum Paul Klee brengt werk van 
beiden samen in een grote tentoonstelling. 
www.zpk.org  

 
Zentrum Paul Klee 

1865-2015: 
150 jaar eerstbeklimming van 
de Matterhorn, Zermatt 
 

Glorie en dramatiek: in 1865 bedwong de Engelsman 
Edward Whymper voor het eerst met succes de 
Matterhorn, het nationale bergicoon van Zwitserland. 
Zermatt viert het jubileum komende zomer, waarin 
ook de verbouwde Hörnlihütte, uitgangspunt voor de 
beklimming, wordt heropend. In juli en augustus 
openluchttheater “The Matterhorn Story” over de 
eerstbeklimming. 
www.zermatt.ch/150  

 

 
 

1500-jaar jubileum Abdij St-
Maurice, Wallis 

Het oudste nog bestaande klooster in de westelijke 
wereld viert in 2015 zijn 1500-jarig bestaan. Diverse 
publieksevenementen en –projecten. En misschien 
een pausbezoek. Een speciale visitor trail is al open. 
www.abbaye1500.ch  

 

 
Abdij St-Maurice 

Nationaal volksmuziekfeest 
10-13 september 2015, 
Aarau 

Het charmante stadje Aarau in de stedenvierhoek 
Zürich-Basel-Bern-Luzern was al vaak gaststad voor 
grote Zwitserse folklorefeesten. In 2015 mag het voor 
de eerste keer het Eidgenössische Volksmusikfest 
organiseren. 
www.aarau2015.ch  

 

 
100 jaar IOC, Lausanne In 2015 is de stad Lausanne aan het Meer van 

Genève al 100 jaar de zetel van het Internationaal 
Olympisch Comité. Hoogtepunt van de 
jubileumactiviteiten is eind juni. Speciale 
tentoonstelling in het Olympisch Museum, 25 maart – 
28 juni. 
http://www.olympic.org/museum  

 

 
Olympisch Museum, 
Lausanne 

Vooruitblik 2016 Zürich: 100 jaar Dadaïsme (Cabaret Voltaire in Zürich 
was de geboorteplek) 
Montreux-Vevey: opening Charlie Chaplin Museum 
Gotthard: eventueel vervroegde opening tweede 
Gotthard-spoorwegtunnel 
 

 

 
Cabaret Voltaire, Zürich 

 
 



 

 
Altijd op de hoogte 
 
Contact Switzerland: 
informatie en inspiratie 

De experts van Contact Switzerland geven advies 
over vakantieland Zwitserland, beantwoorden vragen 
en sturen desgevraagd gratis brochures op. 
Gratis nummer: 00 800 100 200 30. 

 

 
Online advies: 
Heidi weet raad 
 

Nieuwe chatfunctie op de site van Zwitserland 
Toerisme: “Heidi” beantwoordt online vragen 
(antwoord deels in het Nederlands) 
www.MySwitzerland.com  

 

 
Mediacorner Mailbox vol of persberichten kwijtgeraakt? In onze 

mediacorner kunt u persberichten en nieuwsbrieven 
terugvinden. Plus gegevens over persreizen, 
beeldmateriaal en artikel-ideeën. 
http://corner.stnet.ch/media-nl/  

 

 
Facebook en Twitter Volg ons op Facebook en Twitter: 

www.MySwitzerland.com/facebook 
www.twitter.com/MySwitzerlandNL  

 

 
 

 
Zwitserland-informatie op 
smartphone en tablet 

Zwitserland Toerisme biedt tal van gratis apps aan. 
SwissMag is de app met e-brochures zomer, winter 
en steden. Aparte app Family trips met meer dan 
1200 tips. Phone-apps: Zwemweer, Swiss Hike, City 
Guide (8 steden), SwissSnow Winter Hike. 
www.MySwitzerland.com/mobile  

 

 
 
Interesse in een bepaald onderwerp of een persreis? Neem dan contact op met onze media-afdeling: 
Maarten Visser: maarten.visser@switzerland.com, tel. 020 624 62 31 
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Contact voor de media 
Maarten Visser, maarten.visser@switzerland.com, telefoon 020 624 62 31 (niet voor publicatie) 


