
 

 
Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW-ID NL001202092B43,   

tel: +31-(0)70-3882867,  info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR 

 

 

ZWITSERLAND 
Berner Oberland rond Eiger, Mönch & Jungfrau 

 

Land: Zwitserland 

Soort reis: Individuele hotel/berghut trektocht met bagagevervoer, 8 dagen. 

 

Gebiedsomschrijving: 

Wandelen in de bergwereld van de Zwitserse Alpen is een wandelvakantie in een berggebied 

van superlatieven..  

De regio rond Interlaken met de twee meren van Brienz en Thun, ligt aan de voet van 3 

machtige en beroemde bergen: Eiger, Mönch en Jungfrau. Deze bergreuzen behoren tot de 

meest spectaculaire berglandschappen die je in de Alpen kunt vinden.  

Het immens zwarte en bijna loodrechte noordwand van de Eiger is de ultieme uitdaging voor 

veel bergbeklimmers. 

De treinrit van Grindelwald of Lauterbrunnen naar de Jungfraujoch (3454 m) behoort tot een 

van de meest adembenemende treintrajecten ter wereld.  

 

Er zijn vele toeristen die gebruik maken van 

de trein of een kabelbaan om de 

hoogteverschillen snel en zonder inspanning 

te overbruggen, maar de meest intense 

belevenis van dit gebied ervaar je toch echt 

als je wandelend de hoogteverschillen 

overbrugt. 

Deze trektocht gaat om die belevenis, om het 

gevoel te krijgen voor dit overweldigende 

landschap, de bloemen, de geuren, het 

stromen van beekjes en de stilte. 

Daarbij hoef je je niet te haasten omdat het 

programma voldoende tijd biedt om te kunnen genieten. 

 

Je hebt iedere dag keuze uit een lange(re) of korte(re) route waardoor deze toch wel 

spectaculaire wandeltrektocht voor veel wandelaars geschikt is.  

Reisinformatie 2023 
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Denk er wel om dat de kortere wandelvarianten vaak gebruik maken van trein en/of 

kabelbanen, waarvan de kosten niet zijn inbegrepen.  

Op de ‘vrije’ dagen in het programma krijg je suggesties mee voor prachtige wandelingen. 

 

De ‘upgraded’ route (zie afwijkende kosten) wijkt op dag 4, 5 en 6 iets af. 

 

Dagprogramma: 

 

Dag 1: Interlaken.  

Aankomst in Interlaken, een levendig en fraai stadje gelegen tussen de oevers van de 

Thunersee en de Brienzersee. 

 

Dag 2: Interlaken - Faulhorn.  

Standaard: 11 km / ▲800 m / ▼100 m / 4,5 h   

Alternatief: 6 km / ▲ 550 m /  ▼ 0 m / 2,5 h 

Vanmorgen neem je de trein voor een spectaculaire treinrit van Interlaken via Wilderswil naar 

de top van de Schynige Platte. Hier ben je al zo dicht bij het gigantische trio Eiger, Mönch en 

Jungfrau dat je bijna hun ijzige oppervlak kunt aanraken! Geniet van het onbelemmerde 

uitzicht op je wandeling op de hoge route naar het berghotel op de top van de Faulhorn 

Vandaag geen bagagetransport mogelijk, je dient dus spullen voor 1 nacht mee te nemen. 

Beddengoed en handdoeken zijn aanwezig en hoef je dus niet mee te nemen. 

 

Dag 3: Faulhorn - Grindelwald.  

Standaard: 20 km / ▲100 m / ▼1750 m / 6 h   

Alternatief: 6 km / ▲0 m / ▼550 m / 1,5 h 

Na een stevig ontbijt hebt je keuze uit verschillende alternatieven om van de Faulhorn naar 

Grindelwald af te dalen, dat is de eindbestemming van vandaag, die een heel eind bergaf ligt!  

Grindelwald ligt verscholen in een lieflijke groene dalkom, omgeven door een imposant 

bergdecor met Eiger-noordwand en Wetterhorn. 

Je kunt er voor kiezen om met de kabelbaan te gaan, maar de meeste wandelaars gaan voor de 

wandeling van 20 km, waarbij je in totaal ruim 1700 meter afdaalt! 

  

Dag 4: Grindelwald – Wengen (of upgraded: Kleine Scheidegg).  

Standaard: 10 km / ▲1140 m / ▼100 m / 4,5 h 

Alternatief: Verschillende korte opties met de trein 

Natuurlijk kun je de trein nemen trein van Grindelwald naar de 

Kleine Scheidegg. Maar je boekt een wandelvakantie om te 

wandelen. Het grote voordeel daarvan is dat je onderweg overal kunt 

stoppen om te genieten van het Alpine landschap en met name de 

enorme Noordwand van de Eiger die hoog boven je uittorent. Met de 

trein (incl in de prijs) daal je af naar Wengen voor de overnachting. 
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Upgraded: Je overnacht in een historisch 4* hotel boven op de Kleine Scheidegg op ca 2000 

meter hoogte. Dit hotel is ook de uitvalsbasis voor veel bergbeklimmers die proberen de Eiger 

te beklimmen. Met wat geluk kunt je zelfs klimmers in de bijna loodrechte wand zien klimmen. 

Er is geen bagagevervoer mogelijk naar Kleine Scheidegg dus neem voor twee nachten 

kleding mee. 

 

Dag 5: Wengen / Kleine Scheidegg vrije dag.  

Je kan de rustdag relaxed doorbrengen in Wengen of door het maken van een mooie 

wandeling in de omgeving. Zo is het mogelijkde top te bereiken van de Männlichen berg. Je 

kan via een steil pad direct vanuit Wengen wandelen, of je neemt de kabelbaan naar boven. 

Dan kan je ook weer via Kleine Scheidegg terug naar Wengen. 

Upgraded: Geniet van een rustdag hier boven op de Kleine Scheidegg en geniet van alle 

wandelaars, klimmers en toeristen die hier heenkomen. 

Je kunt uiteraard ook op pad gaan, er zijn hier legio wandelmogelijkheden. Je krijgt 2 

wandelsuggesties aangereikt. Loop naar Alpiglen en ga via de Eiger Trail terug. 

De meest spectaculaire wandeling voert je langs de voet van de Eiger-noordwand naar het 

Eigergletscher-station. Hier kun je met de trein (of uiteraard ook te voet) weer terug naar de 

Kleine Scheidegg.  

Je kunt van hier ook met de trein naar de top van Jungfraujoch, maar je moet je dan wel 

realiseren dat je naar ruim 3400 meter hoogte gaat waar het vriezend koud is. Ook zijn 

tickets nogal kostbaar en zul je die vaak van tevoren moeten boeken. 

 

Dag 6: Kleine Scheidegg / Wengen - Mürren.  

Standaard: 18 km / ▲840 m / ▼1250 m / 6,5 h 

Alternatief: 9 km / ▲0 m / ▼1270 m / 3 h 

Vanaf de Kleine Scheidegg daal je af naar het dorp Wengen en dan verder naar 

Lauterbrunnen onder in de vallei. Met een kleine omweg kun je vlakbij het dorp een van de 

hoogste watervallen van de regio bekijken. 

Daarna begin je aan de relatief korte klim naar Mürren. Mürren is groot genoeg om veel 

entertainment te bieden en ook klein genoeg om toch erg gemoedelijk te zijn. Het is een van 

de acht dorpen in Zwitserland die volledig autovrij zijn. 

 

Dag 7: Mürren, vrije dag.  

Nog een dag die je naar eigen inzicht kunt besteden, maar ook voor deze dag ontvang je 2 

wandelsuggesties. 

Een daarvan is een wandeling die je naar de top van de Schilthorn voert met z’n 

ronddraaiende restaurant. Je kunt overigens ook met een kabelbaan heen en/of terug.  

Deze berg is wereldberoemd geworden onder de naam "Piz Gloria", door de James Bond film 

"On Her Majesty's Secret Service ".  

De berg biedt door zijn ligging een imposant uitzicht met naar het noorden bij helder weer 

zicht op de Jura, de Vogezen en het Zwarte Woud. Naar het zuiden heb je een geweldig 

uitzicht op de toppen van Eiger, Mönch en Jungfrau. 

Er zijn natuurlijk ook andere wandelingen mogelijk. 

 

Dag 8: Vertrek na het ontbijt. 
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Prijs 2023: € 1250 p.p. (upgraded € 1.675 p.p.).  

 

Inbegrepen: 7 overnachtingen op basis van 2-persoonskamers (6x hotel, 1x guesthouse), 7 x 

ontbijt, 1x avondeten (Guesthouse), trein van Interlaken to Schynige Platte en Kleine 

Scheidegg - Wengen, bagagevervoer behalve op dag 2, Engelstalige reisinformatie (1 set per 

party), boekingskosten, bijdrage Calamiteitenfonds, bijdrage Stichting Garantiefonds 

Reisgelden. 

 

Inbegrepen ‘upgraded’: 7 overnachtingen op basis van 2-persoonskamers (4x hotel, 1x 

guesthouse, 2x historisch 4* hotel), 7 x ontbijt, 3x avondeten (guesthouse en in 4* hotel), trein 

van Interlaken to Schynige Platte, bagagevervoer behalve op dag 2 en naar Kleine Scheidegg, 

Engelstalige reisinformatie (1 set per party), boekingskosten, bijdrage Calamiteitenfonds, 

bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden. 

 

Niet inbegrepen: Alle overige kosten zoals heenreis, terugreis, lunch, 4 x diner, kosten 

trein/bus/kabelbanen bij kortere alternatieven en in geval van slecht weer, verzekeringen*. 

 

Optioneel extra (alleen bij standaard): 2x 3-gangen diner in Wengen totaal CHF 75 p.p. of 2x 5-

gangen diner CHF 90 p.p. 

 

*) Let op! Zwitserland behoort niet tot de zgn. verdraglanden. Dat betekent dat er 

Nederlandse ziektekosten verzekeraars zijn die geen dekking bieden in Zwitserland. Vraag dit 

goed na bij je eigen ziektekosten verzekeraar. Is die dekking er niet dan zul je zeker een 

reisverzekering moeten afsluiten! 

 

Toeslagen: 1-Pk: € 215 (Upgraded € 250) 

 

Prijs soloboeker: € 1570 (incl. toeslag 1-pk), (upgraded € 1.995 p.p. incl toeslag 1-pk). 

 

De routebeschrijvingen die je mee krijgt zijn in het Engels! Ze bestaan meer uit een aantal 

aanwijzingen aangezien de routes in Zwitserland zeer goed gemarkeerd zijn, een 

gedetailleerde routebeschrijving is hier niet nodig. 

 

Voor vertrek krijg ontvang je een accommodatielijst van je overnachtingadressen en een deel 

van het routeboek, zodat je je een goed beeld kunt vormen van de informatie die je meekrijgt. 

Ter plaatse in het eerste hotel in Interlaken ligt voor je klaar: 

• de meest recente versie van het routeboek 

• kaartmateriaal met een schaal 1:50.000.  

 

Je maakt veel gebruik van in Zwitserland zeer goed gemarkeerde wandelroutes. Daardoor 

ontvang je geen zeer gedetailleerde routebeschrijvingen. Alleen op punten waar nodig vind je 

in het routeboek gedetailleerde beschrijvingen.  
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Boekbaar van: 

1 Juli – 16 september (startdatum).  

Start arrangement kan dagelijks. 

De duur van de wandelperiode voor dit arrangement is beperkt vanwege het grote 

sneeuwrisico in voor- en najaar omdat de wandelingen op relatief grote hoogtes komen. 

 

Voor wie? 

Voor de wandelaars/sters die houden van het hooggebergte en niet opziet tegen de inspanning 

van klimmen en dalen. Overdag heb je de luxe dat je niet met je bagage hoeft te lopen, hoewel 

je bij dit arrangement wel voor 1 nacht slaapspullen mee moet nemen omdat bagagetransport 

die nacht niet mogelijk is. 

  

Zwaarte: *** - **** 

De zwaarte is gebaseerd op de langste versie van de wandelingen. 

De wandelingen zijn zwaar vanwege de lengte en de af en toe forse hoogteverschillen.  

Er zijn echter iedere dag ook kortere afstanden mogelijk. 

De hierboven genoemde tijden zijn voor de meeste wandelaars netto looptijden, dus exclusief 

pauzes.  

Ook kunnen, zelfs in de zomer, sommige hooggelegen trajecten glad zijn door sneeuwval. 

Het is op de meeste dagen mogelijk om een korter alternatief te kiezen. Je kunt soms een stuk 

per bus doen of een kabelbaan nemen. Deze alternatieven staan in de beschrijving 

aangegeven. De eventuele kosten van extra openbaar vervoer / kabelbanen zijn niet 

inbegrepen. 

 

Belangrijk 

In de beschrijving van een reis kun je lezen wanneer een reis te boeken is. Sommige reizen 

zijn het hele jaar te boeken, andere niet. Deze beperking in tijd kan diverse oorzaken hebben: 

accommodaties kunnen sluiten maar ook het weer kan een reden zijn (sneeuw in de bergen 

bijvoorbeeld). 

Het is het de verantwoordelijkheid van de individuele wandelaar zelf om zich op de hoogte te 

stellen van de weersverwachting en eventuele begaanbaarheid van routes (met name in 

bergachtige gebieden). 

 

Start. 

De afstand over de weg van Utrecht naar Interlaken is ca. 850 km. 

Interlaken goed te bereiken per trein. 

 

Reisdocumenten: 

Geldig paspoort of toeristenkaart. 

 

Betaalmiddelen: 

In de dorpen kun je pinnen.  
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Uitrusting: 

Goede (berg)wandelschoenen en een dagrugzak die groot genoeg is voor regenkleding, 

warme fleece, eten en drinken, EHBO en om voor 1 nacht slaapspullen in mee te kunnen 

nemen (beddengoed en handdoeken zijn aanwezig).  

 

Lunch. 

Op de nachten dat je in een dorp slaapt, kun je inkopen doen voor een lunchpakket als je wilt. 

Op de Faulhorn en Kleine Scheidegg kun je geen inkopen doen. Je kunt in de accommodatie – 

bij aankomst – altijd een lunchpakket voor de volgende dag bestellen. Reken op ca. CHF 10. 

 

Klimaat: 

In het hooggebergte kan het in het voor- en najaar 's nachts behoorlijk afkoelen. Vanwege (de 

kans op) sneeuw is het arrangement slechts in een beperkte periode van het jaar mogelijk. In 

de zomer kan het lekker warm zijn, maar evengoed kun je af en toe regen verwachten. 

Denk eraan dat de zon op grote hoogte veel zonkracht heeft en dat je je daartegen kunt 

beschermen. 

 

mailto:info@snowleopard.nl
http://www.snowleopard.nl/


 

 
Snow Leopard Adventures, K.v.K. nr 27182115 te Den Haag, BTW-ID NL001202092B43,   

tel: +31-(0)70-3882867,  info@snowleopard.nl, www.snowleopard.nl, Lid ANVR/SGR/SGRZ/SCR 

Verzekeringen. 

Kortlopende Annuleringsverzekeringen. 

Als je een eenmaal geboekte vakantie moet annuleren vanwege bijvoorbeeld ziekte of een 

blessure loop je altijd tegen annuleringskosten op die, vlak voor vertrek, op kunnen lopen tot 

de volledige reissom. Je kiest er zelf voor of je dit risico wilt lopen! 

Met een annuleringsverzekering kun je je tegen deze kosten verzekeren. 

 

Een annuleringsverzekering dekt niet alleen de financiële schade in geval je moet annuleren, 

maar vergoedt ook niet gebruikte reisdagen in geval je je reis moet afbreken door 

bijvoorbeeld ziekte (zie polisvoorwaarden).  

Op onze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. 

 

Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je dat op het boekingsformulier kenbaar 

maken. Bij de bevestiging van je boeking sturen we je dan een link naar Allianz Global, waar 

je zelf je verzekering af kunt sluiten *. Sluit dan uiterlijk binnen één week na ontvangst 

boekingsbevestiging en rekening de annuleringsverzekering af! 

 

* Sinds Allianz Global voor het afsluiten van een annuleringsverzekering een aantal privé 

vragen heeft opgenomen, zijn we – vanwege de privacy – gestopt met het afsluiten van een 

annuleringsverzekering voor onze boekers. 

Via de link die je ontvangt kun je dat heel makkelijk zelf doen. 

 

Voor boekers die buiten Nederland wonen is het niet mogelijk om online zelf een verzekering 

af te sluiten.  

 

Kortlopende Reisverzekering. 

Een Kortlopende Reisverzekering biedt je onder meer dekking voor schade, verlies en diefstal 

van je bagage, geneeskundige kosten en bijvoorbeeld de huur voor een vervangend 

vervoermiddel. 

Je kunt je Kortlopende Reisverzekering zelf samenstellen. Je kunt je verzekering uitbreiden 

met diverse dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op je reis en wensen. Een 

reisverzekering kun je tot een dag voor vertrek afsluiten.  

 

Je kunt HIER zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Het is alleen toegestaan 

via deze link een verzekering af te sluiten voor een via ons geboekte en gefactureerde reis! 

 

 

 

 

Corona Beleid 

 

Ook in 2023 zullen we mogelijk nog te maken hebben met Corona, of het nu gaat om 

reisadviezen, inreisbeperkingen en/of vaccinatie / (snel)testen. 

 

Ons Corona beleid kan je HIER bekijken.  
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