© Travel Magazine

© Travel Magazine

Architectuur- en hotelhistoricus
Dr. Roland Flückiger-Seiler.

Zicht op de waterval vanuit Grandhotel Giessbach.

Swiss Historic Hotels
voldoen aan hoge eisen
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Het is algemeen bekend dat de Zwitserse hotellerie een groots verleden heeft.
Belangrijker is dat dit verleden nog steeds levendig aanwezig is. Een aantal van
deze hotels presenteert zich sinds 2004 onder de noemer Swiss Historic Hotels.

Barbara Zaugg van Swiss Historic Hotels en
Karen Egolf van Zwitserland Toerisme voor het
Klosterhotel St.Peterinsel.
De Zwitserse architectuur- en hotelhistoricus Roland Flückiger-Seiler denkt dat er nog wel 250
hotels voldoen aan de hoge eisen van de groep.
“Omdat wij de laatste eeuwen geen oorlog hebben
gekend is een groot deel van ons historisch erfgoed
uitstekend bewaard gebleven”, zegt hij. Hij mag zich
met recht de geestelijke vader noemen van Swiss
Historic Hotels. De wortels legde hij in 1997 toen
hij onder de paraplu van de Unesco organisatie
ICOMOS (International Council on Monuments
and Sites) een jaarlijkse prijs instelde voor historische hotels. Enkele winnaars wilden wel wat meer
doen met hun eretitel en riepen zijn hulp in om een
groep te vormen. Zo zag Swiss Historic Hotels in
2004 het levenslicht. Hij zegt: “Hotelleriesuisse,

WIE/WAT/WAAR
Airline: Swiss
Lokaal transport: Swiss Pass. Onbeperkt
vervoer met trein, bus en boot en vrij
toegang tot 470 musea.
Accommodaties: Hotel Krafft Bazel,
Klosterhotel St. Peterinsel, Hôtel Victoria in Glion –Montreux en Grand Hotel
Giessbach.
Info www.swiss-historic-hotels.com

de overkoepelende hotelorganisatie, had enkele jaren eerder het icoontje historische hotels ingevoerd. Zo’n 120 leden hadden dat plakkaatje aan de
muur bevestigd zonder dat daar een echte kwalificatiecontrole aan vooraf was gegaan. Op verzoek
van Hotelleriesuisse en op vrijwillige basis hebben
ongeveer 100 van die hotels zich aan onze strenge
controle onderworpen. De helft daarvan voldeed
aan onze eisen. Zonder afbreuk te doen aan de
moderne wensen, wij hebben bijvoorbeeld niets
tegen wellnes voorzieningen, moet het hotel zowel
van binnen als van buiten op hoog niveau historie
ademen. Het aantal sterren heeft daar niets mee te
maken. Wij hebben zowel leden die geen ster hebben, vaak omdat ze dat niet willen, als leden met
3-, 4- of 5-sterren. Eén van onze bekendste leden
is ongetwijfeld Badrutt’s Palace Hotel in St. Moritz.
Opvallend is dat 8 van onze leden ook lid zijn van
Romantik Hotels”.

HECHTE CLUB
Afhankelijk van het aantal kamers betalen de
leden tussen de 3000 en 9000 Zwitserse franken
per jaar (ca. 2500 en 7400 euro). Het totale budget bedraagt bijna 250.000 euro, waarvan 165.000
euro wordt doorgeschoven naar Zwitserland Toerisme die in de prioriteitsmarkten van Swiss Historic Hotels voor de promotie verantwoordelijk
is. Karen Egolf, projectmanager van Zwitserland Toerisme op het hoofdkantoor in Zürich:
“Verreweg de belangrijkste markt zijn de Zwitsers zelf. Daarna volgen Duitsland, Groot-Brittan-

nië, Frankrijk en Italië. In de Benelux promoten wij
meer onze Swiss Family Hotels”. Dat Swiss Historic Hotels vooral een kwaliteitslabel is, blijkt wel
uit het feit dat de organisatie slechts één persoon
op loonlijst heeft staan voor nog geen 7 werkdagen per maand. Dat is Barbara Zaugg. “Ik word
wel ondersteund door een sterk bestuur”, zegt
zij, “4 hoteliers, een marketingexpert en Roland
Flückiger-Seiler. Wij zijn vooral een hechte club
met een gemeenschappelijk belang. Tweemaal
per jaar komen wij samen. Eén keer om te praten
over marketing en promotie, de andere keer over
het in stand houden van ons erfgoed. Dat laatste
punt is voor alle leden enorm belangrijk”.

OUDSTE TANDRADBAAN

Een symbool van Swiss Historic Hotels is
Grandhotel Giessbach aan de Brienzer See (een
goed uur varen vanaf Interlaken). Dit hotel uit de
19e eeuw, met zowel een magnifiek zicht op het
meer als op de imposante waterval (hoogteverschil van zo’n 500 meter), stond 35 jaar geleden
op de nominatie om te worden afgebroken om
plaats te maken voor een modern hotel.

HÔTEL MASSON
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JETAIR

Het oudste nog in bedrijf zijnde hotel van Montreux is
Hôtel Masson. Dit 3-sterren hotel met 31 kamers en een
magnifiek uitzicht over het meer en de bergen dateert uit
1829 en wordt door ICOMOS geprezen voor zijn stijlbehoud. Vanzelfsprekend maakt dit hotel deel uit van Swiss
Historic Hotels. In ons land biedt Jetair dit hotel aan.
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In 10 jaar tijd is deze groep gegroeid van 8 naar 50 leden.
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