
Schweiz med Glaciärexpressen

BESKRIVNING

Schweiz med Glaciärexpressen  

7 dagar

Schweiz är bara ett litet land mitt i Europa men ack så

storslaget. På den här resan njuter av den fantastiska

naturen inte bara från bussen utan också från den

berömda Glaciärexpressen, när vi färdas genom de

mäktiga Alperna från St Moriz till Zermatt. Vi gör även

en tur runt Genevesjön med strandhugg i de trevliga

samhällena som kantar sjön, till huvudstaden Bern med

sin medeltida stadskärna och långa mysiga arkader.

RESEFAKTA

Enkelrumstillägg: 1.650:-

Allt detta ingår:

Resa i modern helturistbuss med alla bekvämligheter.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag sju.

Utflykter enligt programmet. Tågresa mellan St

Moritz-Zermatt inklusive lunch. Färje-, bro- och

vägavgifter, serviceavgifter, moms samt reseledare



Dag 1  Hemorten – Fulda

Från våra olika påstigningsorter reser vi över Öresundsbron och vidare genom Danmark till Rödby. Färjan tar oss här

snabbt över till Puttgarden varifrån vi fortsätter förbi Lübeck och Hamburg till Fulda. Här checkar vi in för middag och

övernattning. Cirka 76 mil.

Dag 2  Fulda – St Moritz

Efter frukost fortsätter vi söderut. I Würzburg börjar den romantiska vägen och här vimlar det av intressanta och vackra

platser. När vi passerar Ulm siktar vi den imponerande kyrkan med världens högsta kyrktorn. Vi korsar sedan Donau på

vår väg mot Bodensjön. Här åker vi över gränsen till Österrike och är då snart i Bregenz som breder ut sig längs med

Bodensjöns strand och med alperna i bakgrunden. Det är dit vi ska, till de schweiziska alperna. På vägen dit passerar vi

ytterligare ett land, lilleputtstaten Lichtenstein, belägen på gränsen mellan Österrike och Schweiz. Vi bor centralt i den

berömda exklusiva vintersportorten St Moritz, vid sjön med samma namn på flotta Hotel Laudinella. Cirka 58 mil.

Dag 3  St Moritz –Martigny

I dag ger vi oss ut i den härliga alpvärlden. Vi gör dagen till en naturupplevelse på vindlande alpvägar, andas frisk

bergsluft och njuter av storslagen utsikt över snötäckta toppar. Vi ska åka med världens långsammaste expresståg

Glaciär Expressen mellan St. Moritz och Zermatt. Det blir en naturupplevelse utöver det vanliga när vi färdas över orörd

natur på över 291 broar över vackra dalar på det komfortabla tåget med sin hänförande utsikt. Ombord avnjuter vi även

en god lunch. När vi ankommer till Zermatt väntar vår buss på att ta oss till Martigny för övernattning i två nätter på Hotel

Campanile. Cirka 37 mil.

Dag 4   Martigny

Vi fortsätter att utforska alpvärlden. Vi börjar med att ta oss till Evian där vi promenerar till den ursprungliga källan. Vi

fortsätter sedan till Geneve som är ett internationellt centrum både inom industri och turism samt säte för många

internationella organisationer. Vi njuter av den vackra staden som breder ut sig längs med Genevesjön med sin långa

strandpromenad genom lummiga parker och förbi stadens hamn. Vi ser den 120 m höga fontänen Jet d´Eau ute i sjön

när vi fortsätter vår färd runt den 582 km2 stora sjön som ligger på gränsen mot Frankrike. Sjön, som är känd för sitt

milda klimat och natursköna läge, kantas av flera kända städer som Lausanne, Montreaux och Evan-les-Bains. Området

är också berömt för sina fina viner och kanske lockar ett glas till middagen när vi återvänt till vårt hotell i Martigny. 

Dag 5  Martigny-Colmar

Efter frukost tar vi farväl av Martigny för att färdas norrut. Vi gör ett stopp i den medeltida orten Gruyeres, som ligger i

skuggan av sitt berömda slott. Orten har gett namn till sin smakrika ost och kanske vill någon köpa en bit ost eller

schweizisk choklad innan vi beger oss till huvudstaden Bern. En vacker sandstensstad som bevarat sin medeltida

stadskärna, upptagen på UNESCOs lista och som genomflyts av floden Aare. Här kan man promenera torrskodd genom

långa arkader. Här finns faktiskt ett av Europas längsta shoppingstråk. Det ges tid att flanera på detta samt titta på det



imponerande parlamentshuset och domkyrkan. Efter lunch lämnar vi Toblerone- och Emmentalerostens stad och

fortsätter norrut. Vid Basel tar vi oss över den franska gränsen. Här ska vi bo i centrat av Alsace på Grand Hotel Bristol i

Colmar. Efter middagen lockar säkert en promenad i den charmiga staden. Cirka 32mil.

Dag 6 Colmar – Hannover

Idag fortsätter vi norrut genom Alsace som avslutas av EU staden Stasbourg. Vi kör längs den franska gränsen och

floden Rhen vidare in  i Tyskland. Med stopp för fika och lunch når vi framåt kvällen Hannover där middag och

övernattning väntar på Wyndham Hannover Atrium Hotel. Cirka 65 mil.

Dag 7  Hannover - Hemorten

Efter hotellets frukostbuffé tar vi farväl av Hannover och fortsätter förbi Lübeck upp mot Puttgarden. Här brukar vi hinna

med ett shoppingstopp innan vi tar färjan till Rödby för vidare färd genom Danmark. Vägen går sedan över

Öresundsbron hem till Skåne. Cirka 50 mil.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:

2023-07-03 12 995 kr

2023-08-07 12 995 kr


