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ZWITSERLAND / Graubunden 
Trektocht “Rhätisches Bahn” 

 

Land: Zwitserland 

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

 

Gebiedsomschrijving: 

Het bergachtige Graubünden grenst in het westen aan 

Ticino en Uri, in het noorden aan Glarus en Sankt 

Gallen en aan Liechtenstein, in het noordoosten aan het 

Oostenrijkse Vorarlberg en in het zuiden aan de 

Italiaanse regio's Lombardije en Trentino-Zuid-Tirol. 

 

Deze wandeltrektocht heeft als thema de Rhätische 

Bahn, een fascinerende smalspoorweg die aangelegd is 

in een imposante bergwereld. Vanwege het landschap 

werd gekozen voor een smalle spoorbreedte (van 1000 

mm) waardoor er kortere bochten gemaakt konden 

worden. Zelfs met deze smalle spoorbreedte heeft men 

echter nog keertunnels moeten maken waar de trein in 

grote cirkels hoogte wint. 

 

Gedurende deze trektocht zul je de spoorweg van 

allerlei kanten kunnen bekijken. Daarnaast biedt de 

aanwezigheid van de spoorweg ook legio 

mogelijkheden om wandelingen in te korten als je dat 

zou willen, waardoor de tocht door velen te lopen is. 

 

Dagprogramma: 

Bijna iedere dag is het mogelijk om een minder lange en/of minder hoge route te lopen of de 

route in te korten door gebruik te maken van bus en/of trein. Bij dit arrangement is dat dan 

veelal de rode trein van de Rhätische Bahn. 

Reisinformatie 2023 
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In geval van slecht weer kan het ook een keer noodzakelijk zijn om het openbaar vervoer te 

gebruiken. Kosten van dit (extra) openbaar vervoer zijn niet inbegrepen. 

 

Dag 01: Aankomst Davos. 

Aankomst in het eerste hotel en kennismaking met Davos, een belangrijke 

wintersportbestemming.  

 

Dag 02: Davos - Filisur, 18 km / 6 ½  uur; ▲350 m. / ▼550 m. 

Kort alternatief: 10 km / 3 ½ uur; ▲150 m / ▼450 m. 

Wandeling door het dal dat is gevormd door de rivier Landwasser. Je volgt de rivier 

westwaarts, met prachtige uitzichten op de kloof en je zult je verbazen over de technische 

hoogstandjes die de ingenieurs van de RhB hebben moeten bedenken om de spoorweg aan te 

leggen. Hoogtepunt vandaag is wel het Landwasser Viaduct waar de rode treinen op 

duizelingwekkende hoogte overheen rijden. 

 

Dag 03: Filisur – Bergün, 17 km / 5,5  uur; ▲1000 m. / ▼610 m. 

Kort alternatief: 10 km / 3 ½ uur; ▲550 m / ▼250 m. 

De 2 dorpjes Filisur en Bergün zijn gescheiden door een nauwe kloof en het heeft heel wat 

hoofdbrekens gekost om een oplossing te vinden om hier het spoor aan te leggen. 

Je kunt ook kiezen voor een hoge route via de twee kleine charmante dorpjes Stugl en Latsch. 

 

Dag 04: Bergün – Samedan, 18 km / 6 ½  uur; ▲1120 m. / ▼650 m. 

Kort alternatief: 6 km / 2 ½ uur; ▲420 m / ▼0 m. 

Een volgende hoogtepunt is het traject tussen Bergün en Preda, waar voor een hemelsbrede 

afstand van 6 km, het spoor 14 kilometer nodig heeft om het hoogteverschil van 400 meter te 

overbruggen, via talloze tunnels en bruggen. Onderweg heb je meerdere punten waar je van 

dichtbij de spoorweg kunt zien en bewonderen. 

Vanaf Preda kun je de trein nemen naar Spinas of je wandelt verder door een fascinerend 

Alpenlandschap over de Fuorcla Crap Alv Pass.  

 

Dag 05: Samedan – Bernina, 16 km / 4,5 uur; ▲560 m / ▼50 m. 

Kort alternatief: 9 km / 2 ½ uur; ▲350 m / ▼0 m. 

De dag start met een korte treinrit van Samedan naar Pontresina. Hier volg je de lijn van de 

spoorweg in de richting van de Bernina Pass. Onderweg heb je zicht op de indrukwekkende 

Morteratsch Gletsjer en de toppen van het Bernina Massief. Voor liefhebbers is er vandaag 

zelfs de mogelijkheid om de Piz Languard van 3289 m. te beklimmen. Je overnacht in de 

Bernina Hospiz, die de poort vormt naar het zuidelijke, Italiaans sprekende Val Poschiavo. 

In het hotel vind je beelden van vroeger en vandaag die laten zien hoe veel moeite het kost de 

spoorlijn het hele jaar open te houden. 
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Dag 06: Bernina – Poschiavo, 19 km / 5 uur; ▲230 m / ▼1470 m. 

Kort alternatief: 12 km / 3 uur; ▲230 m / ▼770 m. 

De spoorlijn van de Pas Bernina op 2250 meter hoogte naar Poschiavo op 1015 meter is een 

ander voorbeeld van de vindingrijkheid van spoorwegingenieurs van vroeger.  

Op weg van het ruige Alpiene milieu op de pas naar de zuidelijke charme, typisch voor de 

bodem van de vallei, kun je genieten van fraaie toppen en gletsjers. Tevens is de kans groot 

dat je gemzen en ander wild zult zien vandaag. 

Overnachting in Poschiavo, waar een bezoek aan het kleine maar uitzonderlijke fraaie 

Spaanse kwartier een aanrader is. 

 

Dag 07: Poschiavo – Brusio, 22 km / 7,5 uur; ▲ 1260 m / ▼1480 m. 

Kort alternatief: 12 km / 3 ½ uur; ▲150 m / ▼350 m. 

Er zijn meerdere opties om van Poschiavo naar Brucio te wandelen, zwaardere en lichtere. In 

beide opties kom je langs het hoogtepunt van deze dag: het cirkelvormige spoorviaduct. De 

RhB kent meer van deze cirkels om hoogte te winnen maar deze is de enige die in de open 

lucht is gebouwd, de andere zijn in de rots uitgehouwen en dus niet zichtbaar.  

Met de trein ga je terug van Brusio naar Poschiavo voor een laatste nacht van deze 

onvergetelijke trektocht langs de meest spectaculaire delen van de Rhätische Bahn. 

 

Dag 08: Einde arrangement 

Je kunt met de trein terug naar Davos of Zürich. Als het weer goed is kun je misschien over 

de Bernina Pass wel in één van de open rijtuigen van de spoorweg rijden! 

 

Prijs 2023:  

€ 1260 p.p. vanaf Davos (eigen vervoer)  

Prijs vanaf station/vliegveld Zürich op aanvraag. 

 

Inbegrepen: 7 hotelovernachtingen op basis van 2-persoonskamers, 7 x ontbijt, treintransfer 

op dag 4, 5 en 7,  bagagevervoer. (1 set Engelstalige reisinformatie per party) , 

boekingskosten, bijdrage Calamiteitenfonds, bijdrage Stichting Garantiefonds. 

 

Niet inbegrepen: Alle overige kosten zoals reis naar Zwitserland, lunch, diner, 

verzekeringen*, kosten openbaar vervoer in geval van kortere routes of slecht weer. 

 

Toeslagen: 1-Pk: € 175 

 

Prijs soloboeker: € 1590 (inclusief 1-pk toeslag)  
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*) 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! 

 

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 Davos ligt voor je klaar: 

• de meest recente versie van het routeboek 

• kaartmateriaal.  

 

Je krijgt de volgende kaarten mee: 

- nr. 5002 Chur – Arosa, 1:50.000 

- nr. 5013 Oberengadin, 1:50.000 

- nr. 128 Lago di Poschiavo, 1:25.000 

 

Accommodatie: 

Je overnacht iedere nacht in een prima hotel.  

 

Data: 01 juli – 16 september (startdatum). 

Start. 

Je kunt met de auto naar Davos rijden (vanuit Utrecht ca 900 km). 

 

Ook kun je naar Zürich vliegen of met de trein. In dat geval kunnen wij een treinticket van 

Zürich naar Davos v.v. voor je regelen. (bij boeking aangeven als je wilt dat wij een 

treinticket voor je boeken). 

 

Loopsnelheid. 

We noemen geen wandeltijden bij de routes, wel de afstanden en hoogteverschillen. We gaan 

ervan uit dat je niet komt om hard te lopen maar om te genieten van het landschap en de 

dingen die er onderweg te zien zijn.  

Met name klimtempo's van mensen kunnen erg verschillen. 

Globaal zou je voor een tijdsberekening het volgende kunnen aanhouden: voor iedere 3-4 

kilometer afstand ca. 1 uur plus voor iedere 400 meter klimmen een uur extra.  

 

Voor wie? 

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

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

De aanwezigheid van de Rhätische Bahn is voor spoorwegliefhebbers natuurlijk een grote 

trekker, maar ook voor ‘gewone’ wandelaars ideaal, omdat de trein heel goed gebruikt kan 

worden om routes in te korten. 
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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. De 

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

pauzes. Bijna alle wandelingen kennen kortere alternatieven. 

 

De eventuele kosten van extra openbaar vervoer 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). 

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar waardoor een geplande wandeling (met name bij 

trektochten) niet gemaakt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld houtkap in het bos, 

jacht, hoog water, slecht weer, sneeuw later dan gebruikelijk in het voorjaar of erg vroeg in 

het najaar. 

Als door een dergelijke oorzaak een wandeling niet of slechts deels kan plaatsvinden zal bij 

een groepsreis de reisbegeleider het initiatief nemen om een alternatief te bedenken. 

Bij een individuele boeking zal de wandelaar dat zelf moeten doen. In de routebeschrijvingen 

van deze reis staan een aantal alternatieven aangegeven waar je gebruik van kunt maken. 

Bij een trektocht is er veelal sprake van bagagevervoer. In voorkomende gevallen kun je 

waarschijnlijk wel met het vervoer meerijden om naar een volgende locatie te komen. 

Eventuele kosten zijn voor eigen rekening. 

Ook is het de verantwoordelijkheid van de individuele wandelaar zelf om zich zonodig op de 

hoogte te stellen van de weersverwachting en eventuele begaanbaarheid van routes (met name 

in bergachtige gebieden). 

 

Reisdocumenten: 

Geldig paspoort of toeristenkaart. 

 

Betaalmiddelen: 

Je kunt geld opnemen in de volgende plaatsen: Davos, Filisur, Bergün, Samedan, Pontresina 

en Poschiavo.  

 

Uitrusting: 

Goede wandelschoenen en een dagrugzak die groot genoeg is voor regenkleding, eten en 

drinken, EHBO.  

 

Lunch. 

Op de nachten dat je in een dorpje slaapt, kun je daar zelf inkopen doen voor een lunchpakket. 

Ook kun je in de accommodatie een lunchpakket bestellen (ter plaatse afrekenen).  
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Klimaat: 

In het hooggebergte kan het in het voor- en najaar 's nachts natuurlijk 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. 

 

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!  
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UNESCO-werelderfgoed: Rhätische Bahn in Graubünden 

Op 7 juli 2008 heeft de Commissie voor het Werelderfgoed van de UNESCO het 

Albula/Berninatraject van de Rhätische Bahn in Graubünden, Zwitserland, opgenomen in de 

lijst van werelderfgoed. Daarmee is de Rhätische Bahn de derde spoorbaan ter wereld die 

door de UNESCO als ‘universally outstanding’ is beoordeeld.  

De Rhätische Bahn in het Albula/Berninagebied is een meesterwerk dat is ontstaan door een 

complex samenspel van politiek, economie, techniek, cultuur en natuur. De unieke 

spoorbanen passen zich met spectaculaire kunstbouwwerken zoals viaducten en keertunnels 

harmonisch aan het schitterende landschap aan. 

 

Het 122 km lange prachtige traject dat van Thusis via St. Moritz naar Tirano voert, gaat over 

196 bruggen, door 55 tunnels en langs 20 gemeenten. Op het steilste gedeelte wordt zonder 

hulp van tandraderen een stijging van maar liefst 7% overwonnen. De circa 100 jaar oude 

spoorweginfrastructuur bevindt zich in een zeer goede, authentieke toestand. In cultureel 

opzicht verbindt het treintraject de Duitse, Italiaanse en Reto-Romaanse taalgebieden en 

maakt het mogelijk cultuurhistorisch belangrijke plaatsen te beleven op een traject dat zelf 

ook over kunstbouwwerken van grote betekenis leidt. Ten aanzien van de natuur gelden de 

Albula- en Berninaspoorbanen met hun vanzelfsprekend werkende inbedding in het 

hooggebergtelandschap als voorbeeldig en bieden een grandioos bergpanorama: van het 

wildromantische Albuladal naar het lichte, zonovergoten Engadin, van de mondaine 

toeristenplaats St. Moritz via de gletsjerwereld van de Bernina tot in het mediterrane Veltlin. 

Het hoogalpine station Ospizio Bernina (2.253 m boven de zeespiegel) is slechts 90 minuten 

verwijderd van het Italiaanse Tirano (429 m boven de zeespiegel). De Rhätische Bahn in het 

Albula/Berninagebied is wellicht de mooiste noord-zuidverbinding die er is – een unieke 

belevenis in de Alpen. 

 

De Rhätische Bahn voert door Graubünden, het grootste vakantiegebied van Zwitserland. Met 

een oppervlakte van 7.106 km2 is Graubünden het grootste kanton van Zwitserland (17,2% 

van de totale oppervlakte van het land) en met 26 inwoners/km2 ook het dunst bevolkte. Als 

enige kanton in Zwitserland heeft Graubünden drie officiële talen: Duits, Reto-Romaans en 

Italiaans. De hoofdstad van Graubünden is Chur, de oudste stad van Zwitserland.  

 

 

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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