
9-Daagse busreis in het spoor van de Bernina & Glacier express, Zwitserland.  
Een kort verslag van uw reisbegeleider. 
 
 
Na meer dan 2 jaar wachten door Corona, kon de 9 daagse touringcar-reis naar 
Zwitserland dan eindelijk plaatsvinden. 
 
Op deze reis, uitgevoerd door Kras Busreizen, stapten 35 leden op donderdag 23 
juni in de bus in Nuenen. In 2 dagen zetten we koers naar Zwitserland met een 
overnachting in de buurt van Mulhouse. 
 
Op de 2e reisdag werd koers gezet naar Saas-Fee maar niet zonder eerst een 
tussenstop te hebben gemaakt in Montreux met een boottocht op het Lac Leman. 
Een leuke suggestie van onze reisleider/chauffeur Peter. 
In Saas-Fee konden wij als extra verrassing getuige zijn van de jaarlijkse “Alpzug”; 
een traditioneel jaarlijks terugkerend feest waarbij in koeien-gevechten om de 
sterkste wordt gestreden.  
 
In Zermatt kon een bezoek aan de Gornergrad, voor een zicht op de gletsjer en 
Matterhorn natuurlijk niet ontbreken.  
Via Andermatt was een volgend “pareltje” aan de beurt: de Glacier Express. Een 
prachtige treinreis door het Alpenlandschap en de Rheinschlucht. 
 
Een rustdag was ingelast in Davos – heerlijk tijd voor jezelf om te relaxen in het 
Hilton Garden Inn hotel, maar ook de mogelijkheid om de fantastische tuinen op 
Schatzalp te bezoeken. (De enigste dag met regen!). 
 
Door Peter, onze ervaren chauffeur, werden we via diverse bergpassen naar Italië 
gereden. In Tirana werden we verrast op een huis-gemaakte lasagne en een lekker 
glaasje “vino” op en typische Italiaans terras in de zon. Terug naar Davos met de 
beroemde Bernina-express. Prachtig. 
 
Als laatste werd en nog een tussenstop gemaakt in Luzern met nog een boottocht op 
het Vierwoudsteden meer. Via Frankrijk weer terug naar Nuenen, maar niet zonder 
een verrassingsdiner genoten te hebben in Valkenburg. Dit als dankbetuiging aan 
Trudi Boorsma, voor wie dit haar laatste meerdaagse reis als voorzitter van de PVGE 
was. 
 
De PVGE reiscommissie wil op de eerste plaats alle deelnemers hartelijk danken 
voor hun gezelligheid en deelname. Wij hopen jullie weer snel terug te zien op een 
volgende reis. Tevens gaat onze dank uit naar Peter die ons als chauffeur veilig van 
en naar huis heeft gebracht. Zijn verhalen waren heel inspirerend en amusant. 
 
“Last but not least”: Trudi bedankt voor al de jaren als voorzitter van de PVGE 
reiscommissie. 
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