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Schweiz er et af Europas smukkeste lande med storslåede bjerglandskaber, idylliske 
alpelandsbyer og populære byer ved smukke søer. På denne rundrejse oplever vi bl.a. den 
historiske storby Luzern og eksklusive feriebyer langt oppe i Alperne. Højdepunktet er 
uden tvivl, når vi rejser på tværs af Schweiz med Glacier Express på verdens smukkeste 
togrejse mellem Zermatt og St. Moritz – en tur på ca. otte timer. Opholdet i Schweiz 
afsluttes med to overnatninger i mondæne Lugano i den sydligste del af landet.

DAG 1 
UDREJSE 
Morgenkomplet i Hedensted, frokost i Neumünster og 
overnatning omkring Fulda.

DAG 2 
Schaffhausen og Luzern
Vi gør holdt ved Rhin-vandfaldene i Schaffhausen 
og fortsætter via Schweiz’ største by og finansielle 
centrum Zürich til Luzern. Her indkvarteres vi centralt 
i byen kun få hundrede meter fra den gamle bydel og 
den smukke sø Vierwaldstätter See. På en spadse-
retur oplever vi byens gamle, berømte Kapelbro. 
Vi kommer desuden forbi den smukke, barokke 
Jesuitter-kirke, den imponerende Spreuer-bro samt 
de idylliske pladser, hvis historie er tæt knyttet til 
både byen og landet.

DAG 3 
Grimselpas og Zermatt
Fra Luzern kører vi gennem flere pas, heriblandt 
det 2.164 meter høje Grimselpas med enestående 
natur. Fra Täsch bringer shuttle-toget os de sidste 
fem kilometer til den mondæne bjergby Zermatt, 
der ligger for foden af Matterhorn. For at bevare den 
smukke natur og mindske CO2-udslippet er Zermatt 
bilfrit område. På en byrundtur til fods oplever vi 
byens helt specielle atmosfære og ro. Indkvartering 
centralt i byen.

DAG 4 
Glacier Express til St. Moritz
Verdens smukkeste togrejse er på dagens program. I 
Zermatt stiger vi ombord på det berømte tog Glacier 
Express med retning mod St. Moritz. På denne 
fascinerende togrejse skal vi krydse over 291 broer, 
gennem 91 tunneller og over Oberalp-passet. Toget 
er specialbygget og har ekstra store vinduespartier, 
som gør det muligt at opleve panorama-udsigter til de 
smukke Schweiziske Alper, de uspolerede bjergskove, 
frodige alpine græsgange, brusende floder og dybe 
dale. Undervejs serveres en 3-retters frokost. Vi 
ankommer til den kendte alpeby St. Moritz sidst på 
eftermiddagen og tager på en lille byrundtur til fods. 
St. Moritz ligger i 1.856 meters højde og kaldes derfor 
‘’Europas tag’’. I St. Moritz skinner solen i gennemsnit 
322 dage om året, så det er let at forstå, at filmstjer-
ner og andre kendisser ofte holder ferie her. Togturen 
med Glacier Express har en værdi af ca. DKK 1.790 og 
er inkluderet i prisen med NILLES.

DAG 5 
Lugano
I dag passerer vi rejsens højeste punkt, det 2.284 
meter høje Julier-pas, og fortsætter til Lugano, som 
er smukt beliggende ved Lugano-søen. Her er der 
et behageligt klima året rundt og sammen med de 
smukke omgivelser gør det Lugano til en af de mest 

populære schweiziske feriedestinationer, og byen 
omtales ofte som ”Lille Rio de Janeiro”. Vi starter med 
en byrundtur til fods, og senere bliver der mulighed 
for at tage bjergbanen fra Paradiso op til Monte San 
Salvatore, hvorfra der er en fantastisk udsigt over 
bjergene og Lugano-søen. Indkvartering i to nætter på 
hotel med flot udsigt over Luganosøen.

DAG 6 
Lugano
Vi nyder dagen ved Lugano-søen. Man kan bl.a. sejle til 
den pittoreske by Morcote, hvor man finder en idyllisk 
havnefront med mange restauranter og caféer. Der er 
denne dag også tid til at studere Lugano yderligere og 
til at slappe af i hotellets dejlige have.

DAG 7 
Bodensøen 
Vi kører til Bodensøen, som kaldes ”Trelandsøen”, da 
den ligger omgivet af Schweiz, Tyskland og Østrig. Vi 
holder frokoststop i den østrigske by Bregenz og kører 
videre mod Ulm og Würzburg. Først på aftenen er vi 
fremme ved vores overnatningshotel syd for Kassel.

DAG 8 
Hjemrejse
Forbi Hannover og Hamburg og frokost i Neumünster.

Schweiz rundrejse
Bjergtagende natur i de schweiziske alper

VERDENS 
SMUKKESTE 

TOGREJSE 
INKLUDERET I 

PRISEN

BUSREJSE • 8 DAGE

AFREJSEDATO RUTE PRIS

19. juli 3D 10.995
16. august 3D 10.995
13. september 3D 10.995

Prisen er pr. pers. i delt dobbeltværelse

Tillæg for enkeltværelse 1.650

INKLUDERET I PRISEN
• 4-stjernet bus
• 5 overnatninger på flotte hoteller i Schweiz
• 2 overnatninger i Tyskland
• 7 x morgenmad 
• 7 x aftensmad
• 1 x 3-retters frokost på Glacier Express
• 1 x morgenkomplet (udrejse)
• 2 x frokost (ud- og hjemrejse)
• Shuttle-tog fra Täsch til Zermatt
• Togbillet 2. klasse på Glacier Express (værdi ca. 

DKK 1.790)
• Udflugter ekskl. entréer
• Dansk rejseleder

ENTRÉER Sejltur på Luganosøen ca. CHF 30 
Bjergbanen til Monte San Salvatore ca. CHF 28

VALUTA CHF (Schweiziske franc)

VEJRET Luzern (gns.): juli 22°, aug. 21°, sep. 20°. 
Lugano (gns.): juli 25°, aug. 24°, sep. 22°.

HOTELLER Vi bor på særdeles gode hoteller i 
Schweiz med central beliggenhed og alle med 
elevator. Forplejningen består af en righoldig 
morgenbuffet og aftenbuffet eller 3-retters menu. 
Se mere om hotellerne på nillesrejser.dk/sch

› BESTIL PÅ NILLESREJSER.DK/SCH
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 8 DAGE FRA 10.995
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