
 

 

Winterreis Zwitserland 2022  1 / 2 

 
Na een pauze van een jaar, organiseert de SNE in 2022 weer een 10-daagse 

winterreis en heeft hiervoor de klassieke winterbestemming Zwitserland gekozen. Hierbij bezoeken we het 

Appenzellerland, varen we over het meer van Genève en besluiten we de reis in het Emmental. In drie 

plaatsen wordt overnacht. Er worden twee treinexcursies met nostalgisch materieel gemaakt, terwijl in 

Genève een rondrit met een historische tram wordt gemaakt. Gedurende drie-en-halve dag is er geen 

programma. De Interrail Global Pass biedt op deze dagen de mogelijkheid om bijna onbeperkt 

spoorverkenningen te maken (voor bepaalde bergbanen moet worden bijbetaald). 

Dag 1: Vrijdag 18 februari 2022 

Op vrijdag 16 februari 2022 (vertrek Amsterdam om 8.08 uur) bereiken we 

via Basel en Zürich de eerste standplaats, St. Gallen. Het hotel ligt op korte 

wandelafstand van het station. Er is een gezamenlijke avondmaaltijd. 

Dag 2: Zaterdag 19 februari 

Vandaag maken we met S'Drissgi, dat is een motorwagen uit 1933, een 

excursie van Herisau naar Wasserauen en rijden we rondom de Hundwiler 

Höhi. Om de mooie fotolocaties onderweg te bereiken zal soms een kleine 

wandeling moeten worden gemaakt. De excursie eindigt in Appenzell. Van 

hieruit kun je op eigen gelegenheid terug naar St. Gallen reizen. Een 

aanrader is om dit via de tandradlijn naar Altstätten te doen. 

Dag 3: Zondag 20 februari 

Deze dag is ter vrije besteding, zodat St. Gallen en de omgebouwde 

tramlijn naar Trogen verkend kunnen worden. St. Gallen heeft een 

aantrekkelijke, verkeersvrije oude binnenstad met zijn bont beschilderde 

erkers. Het gebied met de kathedraal en de stichtsbibliotheek is UNESCO-

wereldcultuurerfgoed.  

Dag 4: Maandag 21 februari 

Rond half tien verlaten we het Appenzellerland en reizen we via Chur over 

de sneeuwzekere Oberalppas richting Brig en verder naar Martigny, wat 

de standplaats voor de volgende drie dagen wordt. Het hotel in Martigny 

ligt op 300 meter vanaf het station. Er is vanavond een gezamenlijk diner.  

Dag 5: Dinsdag 22 februari 

We rijden eerst naar Lausanne om daar de boot naar Evian (FR) te nemen. 

Van hier sporen we naar Genève. In Genève maken we een excursie van 

ongeveer twee uur met historisch trammaterieel. Na de rondrit kan 

Genève toeristisch verkend worden. Iedereen kan op eigen gelegenheid 

via de noordzijde van het meer van Genève terug naar Martigny keren.  

Dag 6: Woensdag 23 februari 

Wederom een vrije dag om op eigen gelegenheid, met de vele 

bergspoorlijnen die in de buurt van Martigny te vinden zijn, de sneeuw op 

te zoeken. Vanuit Montreux is de lijn naar Rochers-de-Naye die tot een 

hoogte van 1970 m gaat aan te bevelen. In het nabijgelegen Aigle zijn er 

drie berglijnen waaruit gekozen kan worden.  

Winterse excursies rondom de 

Hundwiler Höhi en de Napf 

18 t/m 27 februari 2022 



 

 

Winterreis Zwitserland 2022  2 / 2 

Dag 7: Donderdag 24 februari 

De laatste standplaats van deze reis is Bern, dat rond 11.00 uur bereikt 

wordt. De middag is ter vrije besteding.  

Dag 8: Vrijdag 25 februari 

Met Elektrotriebwagen BDe 2/4 uit de jaren dertig wordt een rondrit door 

het Emmental gemaakt. We reizen met reguliere treinen naar het 

Emmental. De excursie begint in Huttwil en brengt ons daar weer terug via 

Hasle-Rüegsau, Konolfingen en Wolhusen. Ondertussen hebben we een 

volledige ronde om de Napf (1408 m) gemaakt. 

Vanavond is het laatste gezamenlijke diner. 

Dag 9: Zaterdag 26 februari 

Op deze vrije dag is er gelegenheid voor museumbezoeken en 

tramverkenningen in en rondom Bern. Maar je hebt natuurlijk ook nog een  

dag op je Interrailkaart ter beschikking.  

Dag 10: Zondag 27 februari 

Bern wordt rond 9.00 uur verlaten. Met een overstap in Basel en Frankfurt 

wordt Nederland weer bereikt (aankomst Amsterdam 18.00 uur). 

 
 

 

  

 

COVID-19 Voor deelname aan deze reis is een geldig corona-bewijs (Corona Check-app) verplicht. Er dient 

rekening te worden gehouden met het feit dat mondkapjes in hotels en het OV verplicht zullen zijn. Tijdens de reis 

gelden verder de verplichtingen die door de overheden t.a.v. Covid-19 worden opgelegd. 

Prijzen 

Gedeelde tweepersoonskamer:  

€ 1680, code 2201A;  

voor een 60-plusser € 1640, code 2201B;  

voor niet-leden € 1730, code 2201C.  
 

Eenpersoonskamer:  

€ 2160, code 2201D;  

voor een 60-plusser € 2120, code 2201E. 
 

In de reissom is inbegrepen:  

• alle vervoer van/tot ieder station in 

Nederland, met een Interrail Global Pass 

• de vermelde excursies 

• logies met ontbijt en drie diners 

• reisleiding door Geert Gorissen 

• een reünie 

• deelname aan het SNE-annuleringsfonds. 

Aanmelding 

Boek vóór 20 december 2021 op 

www.nvbs.com/reizen/reiswinkel  
of maak de reissom over op rekeningnummer NL29 INGB 0000 

636691 van de Stichting NVBS-Excursies te Hoofddorp met 

vermelding van de reiscode en je lidmaatschapsnummer.  
Bij introducés en bij gebruik van elektronisch bankieren 

postcode en huisnummer vermelden.  
 

Het minimumaantal deelnemers voor deze reis is 

35, het maximum 48. Bij overtekening van de 

excursie geldt de volgorde van aanmelding voor het 

toewijzen van de beschikbare plaatsen.  
 

De deelnemers ontvangen medio januari 2022 een 

bevestiging van de inschrijving. 
 

De hotels liggen op loopafstand (tot 1 km) van het 

station. 

 Stichting NVBS-Excursies (KvK 41159980) is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden. Binnen de 

grenzen van de SGR-garantieregeling vallen de in dit programma gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. 

De SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is zijn vooruitbetaalde reisgeld terug te krijgen, als 

zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen tegenprestatie niet kan nakomen. Voor zover 

de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorg gedragen 

voor de terugreis. 

https://www.nvbs.com/reizen/reiswinkel/producten/

