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Zwitserland
Met de stoomboot het meer op,
als dat geen reizen is stijl is.

Zo groet je ’s morgens de dingen
vanuit hotel Victoria in Glion.

Gegoede Engelse jongelui
plachten vroeger hun Grand
Tour door Europa te
maken. Zwitserland, land van
bergen, banken, horloges, kaas
en chocola mocht in dat
reisschema niet ontbreken.
Hoe dat reizen in grote stijl
moet hebben gevoeld, kunnen
we ons enigszins voorstellen na
een trip langs enkele van ’s lands
historische hotels.

O
nze reis naar de Swiss Historic Hotels start veelbelovend. We krijgen een reisschema, vliegtuigtickets en
Swiss Pass toegestuurd en
arriveren ruim op tijd.
Zwitserse efficiëntie, we
zullen er de komende dagen
nog mee te maken krijgen.
Vier dagen reizen met het
openbaar vervoer is hier
geen straf. Der Zug war
– immer – pünktlich. Wat
een luxe! Stipt, netjes, alles
prima aangegeven. Waarom
kan het bij ons niet, vragen
wij ons meermaals af.
Onze eerste halte is Basel,
waar we met collega’s uit
alle hoeken van de wereld

in grote stijl

Een mooie trein
reist nog zo fijn.

MARIANNE VANDERAUWERA
verzamelen aan de oevers
van de Rijn. Basel blijkt gezellig druk, met een mooi
marktplein en fraai stadhuis. We zien weinig autoverkeer, wel veel fietsers en
trams. We verkennen de
stad te voet, maar niet zonder eerst te hebben geproefd van lekker huisgemaakt gebak bij Konditorei
Gilgen.
Groot is mijn verbazing als
ik veel mensen zie zwemmen in de Rijn. Dat blijkt
hier de normaalste zaak van
de wereld. ‘Je stopt je kleren, gsm en andere spullen
in een speciale waterdichte
zak. Die doet dienst als een
soort boei en je laat je gewoon meevoeren met de
stroming tot waar je wil’,
legt Franz-Xaver Leonhardt
uit. Hij is directeur van Hotel Krafft, het eerste hotel
dat op ons oordeel wacht.
‘Je kan het morgen proberen als je wil.’ Het lijkt me
te koud, toch bedankt.
Hotel Krafft heeft net als

raakt niet zomaar weg van
deze plek, maar een wandeling of frisse duik om de
zinnen te verzetten? Alsof
hij onze gedachten gelezen
heeft, zegt hij: ‘’s Ochtends
ga ik zwemmen en laad ik
mij op met de energie van
het meer en na een drukke
werkdag geef ik alle negatieve energie terug aan het
water.’ Gezonde mensen die
Zwitsers.

Stoomboot

Aan authentieke belle-époquechic
geen gebrek in hotel Victoria.

de andere hotels van de keten een verhaal of geschiedenis. Dat is de voorwaarde
voor hun lidmaatschap van
Swiss Historic Hotels en bij
uitbreiding Historic Hotels
of Europe. Naast een uitstekende ligging aan het water,
vlakbij het centrum, kan
Hotel Krafft uitpakken met
Hermann Hesse. De schrijver verbleef hier met zijn
tweede vrouw en schreef er
een deel van zijn roman De
Steppewolf. Het boek ligt in
elke hotelkamer en is ook te
koop. Maar Franz-Xaver
maakt daar niet echt reclame mee. ‘Ik heb het niet zo
voor Hesse’, zegt hij.
Hij kocht het hotel elf jaar
geleden. Het verkeerde toen
in slechte staat. ‘Ik was restaurantmanager en had
geen idee van hoe ik een hotel moest runnen. Mijn focus was het restaurant, ik
had geen geld om de kamers
te vernieuwen.’ Dat geld
kwam er via een stichting
en nu leeft deze buurt, het
armere ‘kleine Basel’ aan de
overkant van de Rijn, weer
op. Mede dankzij Krafft.
‘Het is een jongensdroom
die uitkwam. Toen ik jong
was, schreef ik een opstel:
Ik wil een hotel aan zee. Ik
werd verliefd op dit hotel
toen ik er dagelijks voorbij

jogde.’ Omdat over een paar
dagen de kunstenmarkt Art
Basel van start gaat, is het
hotel volzet. Dat het culinaire aspect nog steeds prioritair is, hebben we ‘s
avond geweten. Nog nooit
van mijn leven zo’n lekkere
Angussteak gegeten.

Rust en wijn

,,

‘s Anderendaags gaat het
richting Solothurn. We zijn
allemaal wat moe, want onze kamers langs de straatkant lieten het feestgedruis

nieuw filiaal geopend en
bouwt een feestje voor het
personeel. Solothurn lijkt
die dag een groot openluchtfestival. Iedereen ziet
het met verbazing aan. ‘Heb
jij al geweten dat een bedrijf
of bank zoiets doet?’, vraagt
een Belgische collega. Nou
ja, hier zit kapitaal achter,
zoveel is duidelijk. En in
Zwitserland is geld nog wat
anders dan bij ons, dat heb
ik meteen door. Mijn mond
viel bij aankomst al open
toen de hoteldirecteur vertelde dat zijn laagste perso-

D e natuur is hier
geweldig, het licht elk
moment van de dag
anders en bij helder
weer zie je de J ungfrau
P E T E R S P E R N E R
G astheer K losterhotel

van de bar aan de overkant
genereus naar binnen. Maar
onze begeleidster is fris en
monter en krijgt de bonte
bende zonder enige moeite
op tram en trein. Solothurn
is een sympathiek, autovrij
historisch stadje aan de Aare. Een bank heeft er een

neelslid 3.200 Zwitserse
frank verdiende. Of was het
3.400? Een leraar schept er
5.000. Het moet gezegd, de
huishuren zijn evenmin van
de poes. ‘Solothurn is goed
gelegen en relatief goedkoop’, steekt onze gids de
loftrompet over het stadje.

‘Wat is goedkoop?’ ‘1.200
Zwitserse frank (1.000 euro) voor een tweekamerflat.
In Zürich betaal je 400
frank meer.’ Voilà, dat weten we ook weer. ‘Velen wonen over de grens en komen
in Zwitserland werken’,
vertrouwt Barbara Zaugg
van Swiss Historic Hotels
me toe. Dat is dus de truc,
waar wacht ik op?
Terzake, we komen hier
voor een rondleiding in Ho-

tel Baseltor en genieten van
een smakelijke lunch.
Daarna gaat het verder
naar St. Petersinsel aan het
Bielermeer, waar we per
boot aankomen. We worden
in het Klosterhotel meteen
getrakteerd op de plaatselijke wijn, een witte Chasselas
die jong en fris wordt gedronken. We zitten gezellig
buiten met zicht op de wijngaarden. Er zijn slechtere
dingen in het leven.

Gastheer Peter Sperner:
‘De mensen komen naar
hier om te genieten van de
rust. Er is geen tv op de kamers. De natuur is hier geweldig, het licht elk moment van de dag anders en
bij helder weer zie je de
Jungfrau. ‘s Winters is het
hotel gesloten, er varen dan
geen boten en iedereen is
op wintersport. Dan zijn de
boer en zijn vrouw en mijn
vrouw en ik de enige bewo-

Vol trots toont Peter ons
later de kamer waar filosoof
en schrijver Jean-Jacques
Rousseau een paar weken
doorbracht en zich via een
luik stiekem uit de voeten
maakte toen er bezoek was.
‘Hij is er niet’, zei zijn
vrouw. Rousseau wist het
al, rust is op deze plek het
allerhoogste goed.
De boot voert ons ‘s anderendaags terug naar het
‘vasteland’ en we sporen
naar Cully, waar we eerste
klas verder reizen met de
stoomboot naar Montreux.
De betere klasse geniet op
het bovendek met een glas
wijn in de hand van het
zonnetje en het uitzicht. Ik
stuur een sms naar mijn
man: het leven is toch echt
wel aangenamer als je geld
hebt. Ik krijg een laconiek
antwoord.
En dan was dit nog maar
een voorsmaakje. Na een
bezoek aan het kasteel van
Chillon – een aanrader – arriveren we met een trolleybus en funiculaire bij Hotel
Victoria in Glion. Je ziet
het meteen, dit is de echte
ners van het schiereiland.’
chic. De chef de réception
Peter doet het verhaal van
Laurent Bouriot troont ons
zijn hotel, een oud klooster mee door zalen vol kunst en
uit de 11de eeuw en ooit een antiek. Sommige gasten koRomeinse nederzetting.
men hier al meer dan veerRestanten en panelen met
tig jaar en de eigenaar, de
uitleg vertellen je de geheer Mittermair, is een hoschiedenis. Een van de
telier van de oude stempel.
ruimtes doet dienst als con- Hij is al 48 jaar thuis in dit
ferentiezaal. ‘Dat is comhotel en komt de gasten
mercieel interessant’, gnif- persoonlijk begroeten. Mijn
felt hij. ‘Je kan de vergade- Poolse collega is onder de
ring niet zomaar verlaten...’
Hij heeft een punt. Je ge>Lees verder blz.28
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Hotels met karakter
Hotel Krafft,
Basel
b

Weinig luxueuze,
maar karaktervolle
kamers. Op elke
overloop staat een
installatie voor water, thee en koffie.
Ook een computer
en printer. Vraag
een kamer met uitzicht op de Rijn, de
straatkant kan lawaaierig zijn. Je
krijgt een dagticket
voor het openbaar
vervoer. Aangenaam
terras aan het water. Uitstekende
keuken.
In Grandhotel Giessbach komt
de waterval naar de gasten?

indruk. ‘Wauw, dit hotel is
zeer authentiek. Het interieur is niet gekunsteld, wat
een naturel, wat een sfeer.’
Ik moet haar gelijk geven.
Dit blijkt na afloop mijn lievelingshotel. Het dateert
van 1869 en ademt de sfeer
van de Belle Epoque. ‘Het
ligt 700 m hoog, wat zeer
goed is voor de gezondheid’,
wordt ons op het hart gedrukt. Ik luister nog maar
half naar de uitleg en zie in
mijn verbeelding dames in
lange jurken voorbij ruisen.
Het is met spijt in het hart
dat ik ‘s ochtends mijn kamer met uitzicht op het
meer van Genève verlaat.

Watervallen
We sporen met de Golden
Pass, wat een trein! Eerst
naar Spiez en zo verder
naar Interlaken-Ost, waar
we een blitzbezoek brengen
aan Hotel Royal-St. Geor-

ges. Dan gaat het opnieuw
met een stoomboot op het
meer van Brienz naar Giessbach. In de verte torent een
majestueus hotel hoog op
een berg. ‘Dat zal het toch
niet zijn zeker?’ vraagt een
collega. Jawel, het blijkt een
van de meest spectaculaire
locaties.
De oudste funiculare van
het land voert ons naar boven, over de indrukwekkende watervallen, een van de
attracties van het Grandhotel Giessbach. We boffen
met een kamer die uitzicht
biedt op het meer en de watervallen. Dit hotel trekt
duidelijk een zeer internationaal publiek van nieuwe
rijken.
Het oorspronkelijke gasthuis dateert van 1834. Aan
het begin van de 19de eeuw
werden de watervallen ontdekt en bezochten vooral
schilders deze plek. Een riskante onderneming. In 1818

besloten de plaatselijke leraar en pastoor paden en
bruggen aan te leggen om de
toeristen, die de schilders
inmiddels waren gevolgd,
op een veilige manier naar
de watervallen te loodsen.
Sprookjesschrijver Hans
Christian Andersen zou hier
in de jaren 1870 met een
draagstoel naar boven zijn
gezeuld omdat hij last had
van zijn heup en benen. Ook
Friedrich Engels was hier.
Ik voel me na gisteren helemaal teruggeworpen in de
tijd. Terwijl een enthousiaste gids de historie van het
hotel uit de doeken doet,
overvalt me een voldaan gevoel. Zo moet het zowat zijn
geweest tijdens de Grand
Tour. Voor ik mijn eigen
kleine tour afsluit, maak ik
een laatste wandeling bij de
waterval en geniet ik van al
dat moois. If I were a rich
man, taradieradieradiera
deedle... dum.

www.st-petersinsel.ch

Hotel
Victoria,
Glion-surMontreux
b

theek, piano en biljarttafel. Mogelijkheden tot wellnessbehandelingen. Open
van half april tot
half oktober.
www.giessbach.ch

Bijzonder sfeervol
en rijkelijk gedecoreerd. Vraag een kamer met terras met
uitzicht op het meer
en je waant je in de
hemel. Fitnessruimte met jacuzzi, verwarmd openlucht
zwembad, tennis en
golf, tuin. Mogelijkheden tot massage
www.krafftbasel.ch en pedicure, manicure. Klassieke keuken. De regio is een
b Hotel
van de oudste toeBaseltor,
ristische trekpleisters in Zwitserland.
Solothurn
Lid van Relais &
Degelijke kamers, Châteaux.
maar geen lift aanwww.victoria-gliwezig. Ideaal geleon.ch
gen als vertrekbasis
voor wandeltochten b
Grandhotel
in de Jura.

b

Restaurant
& Klosterhotel,
St. Petersinsel

b

www.baseltor.ch

b

Ruime frisse kamers en gezellig
binnenplein. Eigen
wijngaarden. Bijzonder rustig gelegen in
volle natuur, geen tv
op de kamer. Water
en fruit op de gang.
De ontbijtzaal is vrij
somber, bij mooi
weer kan je beter
buiten genieten. Gesloten van eind oktober tot half maart.

Giessbach,
Brienz

Spectaculaire ligging. Voor velen een
romantische bestemming. Uitgebreid park, met watervallen en wandelwegen. Biologisch
buitenzwembad.
Meerdere restaurants, met keuze uit
klassieke gerechten
of meer gewaagde
creaties. Gastronomisch restaurant Le
Tapis Rouge. Water,
koffie- en theefaciliteiten en fruit op de
overloop. Biblio-

Prijs

De prijzen variëren
van 82 euro tot 162
euro per persoon
per nacht voor kamer met ontbijt.
www.swisshistorichotels.com

Toegankelijk
heid
b

Opgelet! Omdat
het historische gebouwen betreft en
de renovatie gebeurde met zo min mogelijk wijzigingen
aan de oorspronkelijke constructie, zijn
deze hotels helaas
moeilijk toegankelijk
voor minder mobiele
bezoekers.

Transport

Een goede manier
om Zwitserland te
verkennen is met
een treinabonnement dat ook recht
geeft op gratis toegang tot tal van musea en tentoonstellingen.
www.swisspass.ch
b

Meer info

Toeristische dienst
Zwitserland

www.
myswitzerland.com

