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PVGE Nuenen, uitgevoerd door reisorganisatie KRAS Busreizen 
 

 
Aantal personen      : 25 - 42 personen 
Vertrekdatum          : donderdag 23 juni 2022 
Reisduur                    : 9 dagen 
Vertrekplaats           : Nuenen, Clemenskerk 
Bestemming             : Zwitserland  
Accommodatie        : Hotel Etoile & Hotel Hilton Garden Inn 
 

 
Hotel Bergheimat-Etoile en het naastgelegen zustergebouw Apart & 
Wellness Hotel Etoile (2-sterren, maar qua comfort vergelijkbaar met 
een 3-sterren hotel) bevinden zich in het centrum van Saas Grund. Je 
logeert in één van de gebouwen, gasten mogen gebruikmaken van de 
faciliteiten van beide hotels. Op loopafstand bevinden zich diverse 
restaurants en cafés. Het hotel beschikt over receptie, lift (beide 
gebouwen), bar, (ontbijt)restaurant (Hotel Bergheimat), 
binnenzwembad (geopend van ca. 15 juni tot 15 september) en sauna 
(Apart & Wellness Hotel Etoile). De netjes ingerichte kamer is 
voorzien van televisie, radio en een badkamer met douche, toilet en 
föhn. 
 
Het moderne 4-sterrenhotel Hilton Garden Inn ligt centraal in Davos, 
tegenover het park en nabij diverse restaurants en winkels. De lokale 
bus stopt voor het hotel, de bergbanen liggen op ca. 500 m. Het hotel 
beschikt over een receptie, lift, lobby met openhaard, gratis wifi, 
restaurant, bar, terras en wellnessgedeelte met sauna, stoomruimte, 
fitness en rustruimte. De kamers hebben uitzicht op Davos of de 
bergen en zijn voorzien van telefoon, televisie, koffie- en 
theefaciliteiten, kleine kluis, kleine koelkast en badkamer met bad of 
douche, toilet en föhn. 
 

De prijs per persoon bedraagt in een 2-persoonskamer:  
 
24 – 29 personen € 1129 
30 – 35 personen € 1049 
36 – 42 personen € 999 
   
Toeslag 1 persoonskamer €170 
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Inbegrepen: 
- Reis per luxe Comfort Class bus 
- Begeleiding door ervaren chauffeur, tevens reisleider 
- Overnachting op heen- en terugreis in Frankrijk 
- 3 nachten verblijf in Hotel Etoile  
- 3 nachten verblijf in Hilton Garden Inn 
- Hotelverzorging op basis van 8 x ontbijtbuffet en 3-gangendiner 
- Het traject Andermatt-Chur en St. Moritz-Tirano per trein met panoramawagon 
- Gebruik kabelbanen in Davos (middels Davos Inclusive Card) 
- Afscheidsdiner (exclusief drankjes) op de terugreis 
 
Niet inbegrepen: 
- Overige maaltijden en drankjes 
- Fooien en koffergelden 
- Stadsgidsen en entreegelden  
- Reis- en annuleringsverzekering 
- SGR  
- Calamiteitenfonds  
- PVGE-opslag 
 
Bijkomende kosten: 
De kosten voor de entreegelden, lokale gidsen, fooien en het openbaar vervoer zijn niet inbegrepen tenzij 
anders vermeld. Ook bij eventuele extra, niet genoemde excursies en/of gidsen zijn de kosten exclusief. 
 
Entreegelden (genoemde prijzen zijn groepstarieven exclusief gids of audioguide) 
Gornergratbahn (individuele prijs) € 81 
Alpinum Schatzalp € 5,20 
 
Audiosysteem 
Tijdens onze reizen wordt er steeds vaker door lokale gidsen en/of onze reisleiding gebruik gemaakt van een 
audio-systeem, bestaande uit oordopjes die zijn verbonden met een kleine ontvanger die om uw nek hangt. 
De gids en/of reisleider is dan duidelijk verstaanbaar voor iedereen, ook als je wat verder weg staat. De 
kosten bedragen ca. € 3 per persoon. De kosten zullen ter plaatse worden verrekend. 
 
Noot: alle genoemde bezienswaardigheden en/of gidsen vormen slechts een indicatie en zijn nadrukkelijk 
onder voorbehoud. Afhankelijk van bijvoorbeeld feestdagen kan het voorkomen dat niet al deze genoemde 
bezienswaardigheden bezocht worden. Indien de tijd het toelaat kunnen er andere bezienswaardigheden 
bezocht worden, waarvan de entreegelden niet in deze reisinformatie vermeld zijn. Alle genoemde prijzen zijn 
per persoon en onder voorbehoud van wijzigingen en afhankelijk van groepsgrootte. 
 

 
Een Comfort Class touringcar biedt plaats aan maximaal 42 personen. Al onze touringcars zijn voorzien van 
verwarming, dubbele beglazing, airconditioning, toilet, koffie-, soep- en chocoladeapparaat en een 
minibar met frisdranken en licht alcoholische drankjes (consumpeties tegen betaling). 
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Via KRAS Busreizen kun je eenvoudig een annulings- en/of reisverzekering afsluiten bij Allianz Global 
Assistance. De kosten van een annuleringsverzekering bedragen 6,78% van de reissom. De bijkomende 
poliskosten bedragen € 5,45 inclusief 21% assurantiebelasting over de premie en poliskosten. Een 
reisverzekering kost € 2,30 per persoon per dag (Comb. B). De bijkomende poliskosten bedragen € 4,50 
inclusief 0,295% assurantiebelasting over de premie en poliskosten.  
 

 
Op deze offerte zijn de ANVR-Reisvoorwaarden evenals de Algemene reisvoorwaarden KRAS Busreizen van 
toepassing (https://www.krasbusreizen.nl/voorwaarden). Deze offerte is gebaseerd op een groepsgrootte 
van minimaal 25 personen en de afgegeven prijsstaffels. Daarnaast is deze offerte onder voorbehoud van 
definitieve beschikbaarheid van hotelaccommodatie. 
 
PVGE-Nuenen; trudiboorsma@upcmail.nl 
KRAS Busreizen (Manon): reizenopmaat@krasbusreizen.nl  
 

 Donderdag en vrijdag – heenreis 
Het begin van een prachtige reis! We doen het rustig aan en rijden in twee dagen naar het Zwitserse Saas 
Grund. Hierbij dineren en overnachten we in Frankrijk. 

Zaterdag – Stuwmeer Mattmark en Saas Fee 
Vanmorgen is het genieten van de natuur en gaan we op weg 
naar stuwmeer Mattmark. Vanaf Saas Almagell wordt het 
Saastal steeds ruwer en eenmaal bij het meer aangekomen 
heb je een mooi uitzicht over het dal. Het stuwmeer ligt aan 
de voet van de indrukwekkende Monte Rosamassief. 
Aansluitend rijden we naar Saas Fee, het bekende 
gletsjerdorp gelegen op een soort plateau op 1800 meter 
boven zeeniveau en omgeven door 13 vierduizenders.  

Zondag – Zermatt & Matterhorn 
We rijden naar Täsch, vanwaar we de trein naar Zermatt 
nemen. Het autovrije Zermatt is een idyllisch bergdorp aan de 
voet van de 4478 m hoge Matterhorn. Optioneel kan je met 
de unieke tandradbaan Gornergratbahn naar 4000 m 
klimmen (niet inbegrepen). Eenmaal boven word je beloond 
met een magnifiek uitzicht op de Matterhorn.  

Maandag – de Glacier Express 
Vandaag maken we een tocht met de legendarische Glacier 
Express, één van de paradepaardjes van Zwitserland. 
Beginpunt is Andermatt, waar je (indien de tijd het toelaat) 
nog een wandeling kunt maken door dit typisch Zwitserse 
dorp. Vooral het raadhuis en de barokke St.-Peter-en-Paul 
zijn zeker de moeite waard. Tijdens de treinrit naar Chur 
passeren we fantastische landschappen, waaronder de 
Rheinschlucht.  
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Dinsdag – Davos  
Deze dag brengen we door in onze vakantieplaats Davos en 
heb je de vrijheid zelf de dag in te delen. Wat dacht je 
bijvoorbeeld van een bezoek aan de botanische alpentuin 
Alpinum op de Schatzalp. Van juni tot september bloeien hier 
meer dan 3500 verschillende bergplanten uit de hele wereld. 
Hier zie je waar de natuur toe in staat is op 1900 meter 
hoogte. Met de Davos Inclusive Card is de entree gratis. 
Tevens kan je met deze card gratis gebruik maken van het 
lokale busvervoer, een aantal kabelbanen en diverse 
faciliteiten in het Davos en Klosters.  
 
Woensdag – de Bernina Express 
Vandaag leggen we het traject tussen St. Moritz en Tirano (of 
omgekeerd) af met de Bernina Express, één van de steilste 
treintrajecten ter wereld waar zonder tandrad gereden 
wordt. Vanuit Tirano reis je dwars door de imposante 
bergwereld, langs machtige gletsjers, over de imposante 
Berninapas (2250 m) naar St. Moritz. Bij Montebello zie je het 
hooggebergte, met de Morteratschgletsjer en de bergen van 
de Bernina.  

Donderdag – Vierwoudstedenmeer & Luzern 
Via het Vierwoudstedenmeer beginnen we aan onze 
terugreis naar Duitsland. Onderweg maken we een stop in 
Luzern voor de lunch (niet inbegrepen). Heb je nog wat tijd 
over, bekijk dan de houten Kapellbrücke. De brug dateerde 
uit het jaar 1300, maar brandde in 1993 volledig af. Gelukkig 
werd de brug in ere hersteld, waardoor je ook vandaag de 
dag nog kunt genieten van deze meest bezochte 
bezienswaardigheid van Luzern. We dineren en overnachten 
onderweg.  

Vrijdag – terugreis 
We rijden de laatste etappe terug naar Nederland waar onderweg nog een stop maken voor een diner om 
afscheid van elkaar nemen. 
 
Het dagprogramma is onder voorbehoud van wijzigingen. 
 

 
Wij adviseren je dringend alleen volledig gevaccineerd met ons op reis te gaan i.v.m. de wisselende 
maatregelen in ander landen. Een bewijs van herstel na een corona infectie volstaat ook op de meeste 
bestemmingen. Bekijk de laatste reisadviezen op de website van de Rijksoverheid. 
 

 
 
Reisdocumenten 

EXTRA INFORMATIE   

LANDINFORMATIE ZWITERLAND  



 

 
 

 

 

 

 

In Zwitserland moet je over een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart (ID-kaart) beschikken. De 
documenten moeten geldig zijn tot en met terugkomst in Nederland. Heb je niet de Nederlandse 
nationaliteit, raadpleeg dan het betreffende consulaat van het land van herkomst. 
 
Valuta 
Het betaalmiddel is de Zwitserse frank (CHF). 1 Zwitserse frank is gelijk aan € 0,93. De Zwitserse frank is 
onderverdeeld in honderd centimes of rappen. Er zijn bankbiljetten van 10, 20, 50, 100, 200 en 1.000 
frank. Er zijn veel pinautomaten (in vrijwel alle plaatsen). Houd er rekening mee dat je buiten de eurozone 
pint en dus voor iedere transactie betaalt. Over het algemeen worden in hotels, restaurants en winkels 
creditcards geaccepteerd. Dikwijls worden ook euro's (vooral bankbiljetten, geen muntgeld) 
geaccepteerd, doorgaans is dan het wisselgeld in Zwitserse franken en is de wisselkoers ongunstig. 
Banken, postkantoren en wisselkantoren wisselen geld. De wisselkoers in de hotels is vaak wat 
ongunstiger. In kleine winkels en restaurants heeft men soms liever cash geld, zeker als het om een klein 
bedrag gaat. 
 
Kraanwater 
Het leidingwater in Zwitserland is van uitstekende kwaliteit en veilig te drinken. 
 
Mobiliteit 
Voor deze reis van Zwiterland dient u over een normale basisconditie en een goede mobiliteit te 
beschikken.  


