
ZWITSERLAND 
Laax - Graubünden 
8-daagse busreis 22 t/m 29 september 2020 

Deze nieuwe standplaatsreis voert ons naar het kanton 
Graubünden. Onze verblijfplaats is Laax, gelegen op 
een hoogte van 1000 meter omringd door bergen. In 
Graubünden vinden we een samensmelting van het beste 
dat Zwitserland te bieden heeft: Alpentoppen, dalen, 
rivieren die naar alle windstreken stromen en Duitstalig, 
Retro-Romaans en Italiaans. Dit alles hebben wij in een 
mooi programma samengebracht. De bergpracht ziet u 
per bus en per trein (met de wereldberoemde Bernina 
Express), de oudste stad van Zwitserland Chur wordt 
bezocht. De Italiaanse flair vindt u in Bellinzona en het 
Zwitserse chique in St. Moritz. Dat allemaal vanuit het 
zeer goede en typisch Zwitsers 4* hotel Laaxerhof. 
Echt een reis voor de Zwitserlandliefhebber of diegene 
die op ontdekking wil in dit prachtige land. 

REISFEITEN
Reiscode: R69/B    
Bestemming: Zwitserland 
Reisdatum: 22 t/m 29 september 2020  
Reisduur: 8 dagen
Reissom: € 985,-    
Toeslag 1 persoonskamer: € 150,-
Deelnemers min / max: 20 / 40 personen
• 4* Hotel Laaxerhof

INBEGREPEN Airconditioned touringcar met bar 
en toilet. Overnachting in 2-persoonskamers voorzien 
van bad of douche en toilet. Verzorging op basis van 
halfpension (ontbijt & 3 gangen menu) met op zaterdag 
een buffet. Excursies. S&S-reisleiding. Taxi service. 
NIET INBEGREPEN Lunches en drank. Entrees, 
Citytrain, Bernina Express. Bijdragen garantiefonds 
GGTO en Calamiteitenfonds (€ 17,50 per boeking) 
en verzekeringen. Uitgaven van persoonlijke aard.

BELEVEN
Dag 1. Voerendaal - Laax                                                                                                        
De eerste reisdag rijden we via de Duitse Autobahn 
bij Basel Zwitserland binnen. Wij pauzeren bij de grens 
en arriveren in de avond in de Zwitserse bergwereld. 
Iedere avond een heerlijk diner in ons hotel.

Dag 2. Chur                                                                                                          
Na een laat ontbijt bezoeken we de hoofdstad van 
Graubünden: Chur, de oudste stad van Zwitserland. 
Kelten, Romeinen en Franken: al deze volkeren heersten 
ooit over Chur. Van de meer dan 5.000 jaar oude 
geschiedenis vindt u nog resten uit de bronstijd. 
Ook kostbare gebouwen uit recentere tijden, zoals 
de kathedraal en het bisschoppelijke paleis, zijn de 
moeite van een bezoek waard. 



Hierna begint de sensationele afdaling, na elke bocht en 
tunnel is het uitzicht weer anders. Via het wereldberoemde 
keerviaduct bereiken we uiteindelijk Tirano waar de bus 
op u staat te wachten. Mocht u geen gebruik willen maken 
van de treinreis, dan kunt u de bergwereld vanuit de bus 
beleven. De reis terug naar ons hotel gaat over de 
Berninapas.

Dag 5. Sankt Moritz                                                                                          
Grúzi! Na het ontbijt rijden we door typische alpendorpjes, 
langs bergweiden en over de Julierpas naar het chique 
Sankt Moritz, gelegen op ruim 1800 meter hoogte. 
Dit luxe bergdorp kent vele winkels en vertier. In de middag 
rijden we terug naar ons hotel.

Dag 6: Lichtenstein                                                                                    
Na een goed Zwitsers ontbijt, bezoeken we Vaduz, 
de hoofdstad van het kleine Vorstendom Liechtenstein. 

Dag 3. Passentocht / Bellinzona                                                                               
De Alpentocht: via de Lukmanierpas rijden we naar 
Bellinzona, de meest Italiaanse stad in Zwitserland en 
gelegen in het kanton Ticino. De stad wordt gedomineerd 
door drie goed bewaarde UNESCO erfgoed middeleeuwse 
burchten. Tal van boetiekjes, speciaalzaken met culinaire 
specialiteiten en cafés nodigen tot winkelen en verpozen 
uit. In de namiddag stijgen we weer de bergen in en 
rijden via de San Bernardinopas terug naar Laax.

Dag 4. Davos / Bernina Express / Tirano                                                                                                       
Vandaag  maken wij een fantastische treinreis met 
de Bernina Express (CHF 68,-  p.p., bij boeking opgeven). 
De treinrit begint in Davos en brengt ons naar het 
Italiaanse Tirano. Deze spectaculaire treinreis duurt ca. 
4 uur en voert u door verschillende tunnels en viaducten. 
De trein kronkelt door het landschap en klimt tot boven 
de boomgrens tot een hoogte van maar liefst 2250 meter. 

Met de Citytrain (CHF 13,- p.p.) maken we een 35 
minuten durende rondrit met aansluitende een bezoek 
aan de Lichtensteiner Schatzkammer. Hierna nodigt 
de levendige oude binnenstad uit tot flaneren. 

Dag 7. Vrije dag                                                                                                 
Deze dag heeft u volledig ter vrije beschikking. Maak 
een wandeling door de natuur, maak gebruik van de 
Wellness faciliteiten in het hotel of breng een bezoek 
aan het centrum van Laax, waar u kunt genieten van 
de frisse berglucht op een van de terrassen in de stad.

Dag 8. Terugreis                                                                                                
Helaas de laatste vakantiedag! Na een laatste ontbijt 
dalen we af en rijden via Basel en Karlsruhe terug naar 
Limburg 


