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taand bóven op het dak van
een kabelbaancabine voel ik
me even James Bond. De gon-
del glijdt met een flink gange-
tje soepel langs de kabels en
de wind strijkt door mijn haar.
Achter me de top van de 1898

meter hoge Zwitserse berg Stanserhorn,
voor me in de verte het karakteristiek
gevormde Vierwoudstedenmeer. En is dat
in de verte niet de beroemde Jungfrau-
joch?

Omdat ik buiten sta, hoor ik ook duide-

lijk het gerinkel van de koeienbellen op de
bergweiden. Toegegeven: het feit dat er
nog dertig andere toeristen op het dak
staan en we door een borsthoge reling
worden omgeven, doet misschien iets af
aan de James Bond-sensatie... Maar het
draagt bij aan het veiligheidsgevoel, wel zo
fijn op bijna twee kilometer hoogte.

CABRIOBAAN
De Zwitsers zijn dan ook terecht trots

op hun unieke kabel-cabriobaan op de
berg Stanserhorn, de enige ter wereld. Het

beginpunt van deze CabriO bereiken we
met een historische kabeltrein vanuit het
stadje Stans. Boven op de berg ligt restau-
rant Rondorama waar op een langzaam
ronddraaiend middelgedeelte heel gemak-
kelijk van het adembenemende uitzicht
kan worden genoten. Veel bezoekers fil-
men bij het aankomst- en vertrekpunt van
de CabriO, want het is een bijzonder ge-
zicht om de passagiers boven op de open
gondel in de diepte te zien wegzakken.

Het menu is uitgebreid, maar we gaan
natuurlijk voor de ter plekke wereldbe-
roemde Älplermagronen, een combinatie
van pasta, aardappels, spekblokjes, room
en kaas. Echte bergkost en extra lekker
omdat het in een pannetje met edelweiss-
versiering wordt geserveerd. De calorieën
lopen we er buiten wel weer af, want op en
rond de Stanserhorn zijn diverse wandel-
routes uitgezet.

Allemaal aangegeven met duidelijke
bordjes, want dat is een van de grote voor-
delen van Zwitserland: alles is er op en top
geregeld, niets wordt aan het toeval over-
gelaten. Datzelfde geldt voor het fijnmazi-

ge vervoerssysteem. Treinen, boten, kabel-
banen: alles sluit naadloos op elkaar aan
en dankzij onze handige Swiss Travel Pass
kunnen we daar een week lang gebruik
van maken.

Op die manier kunnen we steden ra-
zendsnel met hoge bergtoppen combine-
ren. Amper drie uur voordat we op de

TToott iinn ddee
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Gezond in de bergen wandelen en diezelfde avond nog
mondain dineren (of lekker racletten…) in de stad. In
Zwitserland moeiteloos met elkaar te combineren dankzij
een fijnmazig netwerk van tandradbaan, trein en boot.
Exact op tijd, want Zwitsers zijn nu eenmaal van de klok!
Tekst en foto’s Marjolein Schipper

Bovenop het dak van de CabriO, de unieke open
kabelbaan-cabine op berg Stanserhorn. Met de
wind door de haren zakken we de diepte in. 

Over 
corona
Wie naar Zwit-
serland vliegt,
moet een vacci-
natie/herstelbe-
wijs of negatief
testbewijs kun-
nen laten zien.
Voor aankomst
dient een elek-
tronisch inreis-
formulier te
worden inge-
vuld via
swissplf.
admin.ch. 
Een mondkapje
is verplicht in
het openbaar
vervoer en in
openbare bin-
nenruimtes
zoals winkels,
restaurants en
musea.
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Verschillende maatschappijen als KLM
en Swiss vliegen in een uurtje recht-
streeks naar Zürich dat een goede
uitvalsbasis is. Hoewel Zwitserland
geen lid is van de Europese Unie,
maakt het deel uit van het Schengen-
gebied zodat er bij vertrek en aan-
komst geen grenscontrole is. Met de
auto is Zwitserland in principe in een
dag te bereiken; de afstand Utrecht-
Zürich is een kleine 800 kilometer.
Een verplicht wegenvignet is verkrijg-
baar via de ANWB.

Zo kom je er

Stanserhorn aankomen, staan we namelijk
nog midden in Luzern aan het noordwes-
telijk uiteinde van het Vierwoudsteden-
meer. Een gezellige en voor toeristen over-
zichtelijke stad met de overdekte houten
Kapelburg als grote bezienswaardigheid.
Maar liefst 200 meter lang, met een water-
toren in het midden en eeuwenoude schil-
deringen in de nokken.

SHOPPINGPARADIJS
Vanaf de royaal met bloembakken ver-

sierde brug hebben we een fotogeniek
uitzicht op de oude stad met gezellige
terrassen aan het water. Erachter zijn de
Furrengasse en de Kapellgasse te vinden,
straten én zijstraatjes met ontelbaar veel
winkels. Want Zwitserland is ook een waar
shoppingparadijs; alleen al de etalages van
horlogemerken zoals Audemars Piguet en
Breitling doen liefhebbers watertanden.

Dan beginnen we nog maar niet over de
chocoladekunstwerkjes van speciaalzaak
Bachmann...

Luzern, de poort naar de Alpen, is de
spin in het web als het om dagtrips gaat.
De volgende ochtend varen we met stoom-
boot Stadt Luzern over het Vierwoudste-
denmeer. Ongegeneerd bewonderen we
de prachtige, aan het water gelegen
panden met weelderige terrassen
en vaak een boothuis. Dat moet
fantastisch wonen zijn... met
een stevig prijskaartje.

De boot maakt regel-
matig stops zodat we
kunnen uitstappen
bij bijvoorbeeld het
Museum van
Transport, het meest
bezochte museum van
Zwitserland. Veel mensen
zitten echter met veel genoe-
gen de complete boottocht uit,
al snel een uurtje of vijf, om een
prachtige toer over het meer te
maken. Het statige schip, een originele

raderboot, is namelijk een belevenis op
zich. Gebouwd in 1928 heeft het een
prachtige art deco-salon waar, zo laat de
kapitein trots weten, de Britse koningin
Elizabeth nog heeft verpoosd tijdens haar
staatsbezoek in 1980.

Wij stappen uit in Vitznau want we zijn
op weg naar bergtop nummer twee;

Rigi, bijgenaamd de Koningin van de
Bergen. Via de Vitznau-Rigi-Bahn,

in 1871 als eerste Europese berg-
spoorweg in gebruik geno-

men. Een feest, zo lekker
achterover leunen terwijl

het berglandschap als
één grote kalender-

plaat aan ons voor-
bij trekt. Ergens

hoog boven de bergen
cirkelt een paraglider,

soepel meeliftend op de
thermiek. Wat een geweldig

uitzicht moet hij of zij daar
hebben.
Boven op de Rigi ligt het Rigi-

Kulm Hotel. Het uitgebouwde terras 

Als 007
bóven op

cabine
kabelbaan

Volop hoogtepunten in
georganiseerd Zwitserland



uitzicht op het uitgestrekte Meer van
Genève. 

De derde en laatste bergtop van deze
reis, Rochers de Naye, bereiken we via een
tandradbaan die een schilderachtige rit
door de bergen aflegt. Een uitje op zich!
We doen een uurtje over de trip met een
hoogteverschil van maar liefst 1600 meter.
Leuk om met kinderen te ondernemen,
want eenmaal boven is een omheinde

biedt een geweldig uitzicht op de Zugersee
die als een diepblauw sieraad in de bergen
ligt geklemd. Maar ook op bijvoorbeeld
berg Pilatus. Alles nodigt uit tot één ding:
een stevige wandeling maken. Zo’n tocht
wordt gezellig aangekleed door de vele
zachtbruine koeien langs de route.
Nieuwsgierig komen ze naar het hek hol-
len waarbij hun bellen dat rustgevende
geklingel voortbrengen. De meest brutale
exemplaren laten zich zelfs even over hun
fluweelzachte neus aaien.

VERZORGD
Belangrijke vraag tussen al dat

moois: is Zwitserland duur? Veel
vakantiegangers laten zich af-
schrikken door het idee dat ze
een goed gevulde geldbuidel
moeten meebrengen. Met
de Swiss Travel Pass (of
natuurlijk de auto)
zijn vervoer en
uitstapjes goed te
doen. Hotels/appar-
tementen kunnen naar
draagkracht worden uit-
gezocht (buiten de steden
zijn ze goedkoper). Restau-
rants kunnen flink aan de prijs
zijn. Zo kost een bordje pasta of
een pizza rond 22 euro en een wat
uitgebreider hoofdgerecht al snel meer
dan 30 euro.

Je krijgt er wel wat voor terug. Zwitser-
land is een aangenaam, goed georgani-
seerd en tot in de puntjes verzorgd land.
Treinen rijden er op tijd, amper rommel
op de grond en fietsers stoppen netjes
voor een overstekende voetganger op het
zebrapad. Dat zou normaal moeten zijn,
maar wij Nederlanders – gewend om nog
weleens de middelvinger te krijgen – zijn
stomverbaasd over al deze goede manie-
ren. 

Wanneer we over de boulevard van het
mediterraan ogende Montreux slenteren,
is het één en al bloembakken, tropisch
ogende planten en mondain geklede ter-
raszitters die net een fijne fles plaatselijk
geproduceerde Dézalay laten aanrukken.
Een plek waar het goede leven in optima
forma wordt geleefd, een andere conclusie
is er niet, en dat allemaal met fabuleus
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HOTEL VAN DE WEEK

Je schuift de gordijnen
open en ziet het prachti-
ge stadhuis dat tussen

1597 en 1601 in renaissances-
tijl werd gebouwd. Je stapt
de deur uit en staat midden
in het bruisende centrum
van Venlo. Voor een mooie
voorstelling hoef je niet eens
naar buiten, want het Thea-
terhotel is onderdeel van het
culturele centrum De Maas-
poort dat in 1984 door konin-
gin Beatrix werd geopend.

Het in 2000 gemoderni-
seerde, witte pand waarvan
het Theaterhotel onderdeel
is, is een echte blikvanger.
Als theater biedt het een
breed scala op het gebied
van dans, theater en muziek,
zowel op (semi-)professione-
le als amateurbasis.

De architecten van de
Maaspoort hebben een stijl
gevonden die een verbin-
ding tussen oud en nieuw en
binnen en buiten zoekt. Het
lijnenspel aan de Maaszijde
is geïnspireerd op het kabbe-
lende water. Het lijnenspel
dat vanuit het bestaande

naar het nieuwe gebouw
loopt, verbindt het oog auto-
matisch van het bestaande
pand naar de Maaszijde en
andersom naar de stadszijde.

Behalve het hotel huisvest
De Maaspoort ook bistro 
De Luif en het uitstekende
restaurant Cibillaud met het
Scheuten-terras vanwaar je
een majestueus uitzicht op
de Maas en omgeving hebt.
Ook zijn er vier vergaderza-
len voor congressen.

Het in 2017 geopende

Theaterhotel werkt ook
graag samen met partners
buiten De Maaspoort. Op
hun advies reserveren wij bij
Chez l’Hêtre (Kwartelemarkt

11) waar je vanaf de menu-
kaart kunt bestellen, maar je
je ook door de keuze van de
kok kunt laten verrassen. Een
aanrader! Net als het heerlij-
ke, uitgebreide ontbijt dat
het hotel gasten na een
heerlijke nachtrust voorzet.

Het Theaterhotel is een
ideale uitvalsbasis voor een
weekendje Venlo, een van
onze oudste steden. Je kunt
er heerlijk shoppen, de bin-
nenstad heeft een bruisende
horeca en de boulevard
langs de Maas leent zich
voor een wandeling. Venlo
beschikt over het prachtige
Limburgs Museum (vlak
tegenover het NS-station)
met niet alleen steeds wisse-
lende exposities, maar ook

van alles over de geschiede-
nis van Limburg. Vanaf 3
oktober is de tentoonstelling
De vergeten prinsessen van
Thorn te zien die een uniek
inkijkje geeft in het leven van
de Europese adel in de 18e
eeuw. 

De natuur is altijd dichtbij.
Pak de fiets, volg de Maas en
rijd bijvoorbeeld naar Arcen
met die mooie kasteeltuinen.
Of ga naar Steyl, waar je bij
Het Vaerhoes heerlijk kunt
lunchen en je er tegenover
kunt laten verrassen in het
Missiemuseum. De tijd vliegt
om in Venlo zodat je eigen-
lijk veel te weinig tijd hebt
om van het prachtige Thea-
terhotel zelf te genieten.

Joop Duijs

Blikvanger als
uitvalsbasis

THEATERHOTEL, VENLO 

In ’t kort

Interieur
Mooie, van airco voor-
ziene strakke kamers
met uitstekende, mo-

derne sanitaire voorzie-
ningen. De muren zijn

gedecoreerd met 
kamerhoge, zwart-wit

afbeeldingen van 
artiesten zoals Danny
Vera die in het theater
hebben opgetreden.

Locatie
In het hart van Venlo,

aan de Maas.

Service
Uitstekend ontbijt,

vriendelijke bediening.
Fietsverhuur mogelijk.

Praktisch
Het hotel beschikt 

over een eigen
parkeergarage.
Kamerprijzen 
vanaf 114 euro.

theaterhotelvenlo.nl

Een goed bed, fijne douche, perfecte service. 
VRIJ kroont elke week een hotel tot hotel van 
de week. Deze week verblijven we in het 
Theaterhotel in Venlo.

Onderdeel
van

cultureel
centrum De
Maaspoort

Mooiste herinnering
„Per ongeluk had ik het goed-

koopste treinklassekaartje voor
een zestien uur durende reis in
India gekocht. De wagon was
volledig volgepropt; er was
alleen plek om je voeten op de
vloer te zetten. Ik stortte bijna
in omdat ik niet meer op mijn
benen kon staan. Locals gaven
in gebarentaal aan dat ik hun
plekje mocht hebben om te
rusten. Zo mooi om te zien hoe
mensen zich om elkaar bekom-
merden! Uiteindelijk ben ik
een paar uurtjes tussen de
locals gaan liggen, over anderen
heen, soms half liggend, voor-
overbuigend of in de kleerma-
kerszit. Hier besefte ik hoe
dankbaar ik ben voor mijn
afkomst.”

Drama
„In Maleisië poepen veel

wilde katten op het strand.
Twee weken lang zaten er twee

wormen onder de huid van
mijn billen. Gigantische jeuk!
Ik ben er vanaf gekomen na een
medicijnencocktail.”

Ultieme gadget
„Een usb-verdeler en -ver-

lengkabel. Zo heb ik altijd
stroom!”

Gekste ooit
„In India is het gebruikelijk

dat overledenen naast de rivier
de Ganges worden verbrand. Ik
mocht het meemaken op een
afstand van drie meter van het
lichaam. Familieleden maakten
selfies... Het lijk was bijna vol-
ledig verbrand, maar de voeten
zag je eruit hangen. De man die
het vuur beheerde, pakte toen
een stok en wipte de benen in
het vuur alsof het de normaal-
ste gang van zaken was.”

Vakantieliefde
„In Mexico ontmoette ik via

Tinder een mooie meid die mij
thuis uitnodigde. Bijna een
kasteel, zo mooi en groot. Ik
heb bijna twee weken bij haar
gewoond. Terwijl zij aan het

werk was, was ik aan het re-
laxen of de omgeving aan het
bekijken. 

Ik denk nog vaak aan haar,
maar wil de relatie niet aan-
gaan omdat ik liever mijn
droom achterna ga om de we-
reld te ontdekken.”

Mooiste plek
„Udaipur, India, is een stadje

om een klein meertje heen
gebouwd. Met honderden jaren
oude woestijnarchitectuur en
overal dakterrassen met uit-
zicht op het meer en een paleis
midden in het water. Ik zou er
twee nachten blijven, maar
bleef er acht! Alsof ik me in het
Aladdin-sprookje waande. Tot
dusver de enige plek die ik
zeker nog eens ga opzoeken.”

Overschat 
„Thailand is zo toeristisch

dat het moeilijk is om het echt
te ontdekken. De locals zien
alleen maar dollartekens.”

Sigrid Stamkot

Ook in de rubriek Mijn Reis?
Mail naar vrij@telegraaf.nl

’Net Aladdin-sprookje’

’Dankbaar dat ik in Nederland ben geboren’

Die ene magische reis, die

dramavakantie en altijd in

de koffer: reizigers delen

hun ervaringen.

MIJN REIS

◆ Jetze Roskam (30) 
uit Leeuwarden, reist 
de wereld rond

Zwitserland is een gemakkelijk te bereizen va-
kantiebestemming met steden als Bern, Luzern,
Lausanne en Montreux, maar ook met vele
meren en hoge bergtoppen. 
Met de Swiss Travel Pass kan 3, 4, 8 of 15 dagen
lang vrijwel onbeperkt gebruik worden ge-
maakt van trein, bus, boot en diverse kabelba-
nen. Bijzondere treinen zoals de Bernina Ex-
press en de Glacier Express zijn inbegrepen
(een plaatsreservering is wel verplicht; de kos-
ten hiervan zijn afhankelijk van het seizoen en
traject). Met de pas kunnen bovendien meer
dan 500 musea worden bezocht. Het ov opzoe-
ken kan via de speciale Swiss Travel Guide App. 
Vanaf 1 januari 2022 is de Swiss Travel Pass
voordeliger en verschillen de prijzen niet meer
in zomer of winter. Kosten vanaf 232 Zwitserse
francs (ongeveer 214 euro) voor drie dagen tot
429 francs (ongeveer 396 euro) voor 15 dagen.

Zorgeloos met Swiss Travel Pass

marmottenrots te vinden waar de bruine
knaagdieren parmantig bovenop zitten. 
In december schijnt de Kerstman hier te
wonen...

We lopen naar de botanische alpentuin
La Rambertia, dalen af tussen de honder-
den bergplanten uit de hele wereld en
gaan lekker op een grote boomstam zitten.
Even genieten van het uitzicht, van de
voorbijlopende wandelaars die gewapend

met rugzakken en water op stevige berg-
schoenen de tocht naar beneden begin-
nen. Dat ziet er aanlokkelijk uit, maar we
nemen toch maar de bergtrein terug. 

Naar Montreux, want een plek die favo-
riet bij zowel acteur Charlie Chaplin en
muzikant Freddie Mercury (hij heeft er
een standbeeld) als componist Igor Stra-
winsky was, verdient een langer verblijf
dan een vluchtig uurtje.

De Vitznau-
Rigi-Bahn
bestaat 
150 jaar, een
jubileum dat
wordt gevierd
met de inzet
van bijzonder
materieel. 

Schilderachti-
ge vergezich-

ten vanaf
Rogers de

Naye, te
bereiken via

een prachtige
tocht met een
tandradbaan.

Het goede
leven 

in optima
forma 

De vele zachtbruine koeien op de alpenweiden zijn reuze 
fotogeniek. 

Uitzicht op de oude binnenstad van Luzern, vanaf de overdekte houten
Kapelbrug. 
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