
10 dages fantastisk rundrejse med tog i de schweiziske Alper 
sammen med verdensklasse guide Poul Kattler 
Vandreture i Alperne med fantastiske bjergbaner 

   
 

Dato: d. 12.-21. juni, 2022  (Inkl. rejsepas og pladsbilletter til tog) 

Læs mere om programmet på næste side… Er I flere end 2 personer, så finder vi ud af det til jer. 

 

Dag 1: Udrejse, afsted med dags- og nattog 

- Nattog: Egen single- eller 2-pers. 
sovevogn (inkl. en lille flaske 
mousserende vin og morgenmad) 
 

Dag 2 - 5: Ankomst til Martigny, masser af 
vandreture og fantastiske kabelbaner 

- 3 nætter på Hotel Alpes & Rhônes          
(3-stjernet) 

- Inkl. morgenmad 
- Ink3-retters aftensmad 

 

Dag 5 – 6: Videre til smukke Andermatt og 
lidt luksus 

- 1 nat på Radisson Blu (4-stjernet) 
- Inkl. morgenmad 
- Inkl. adgang til pool og wellnessområde 

(til at pleje de ømme ben) 

 

Dag 6 – 9: Oplev fantastiske St. Moritz  

- 3 nætter på Hotel Monopol                 
(4-stjernet) 

- Inkl. morgenmad 
- Inkl. fælles aftensmad 3-retters sidste 

aften 
- Inkl. adgang til spa 

 

Dag 9: Hjemrejse, afsted med dags- og nattog 

- Nattog: Egen single- eller 2-pers. 
sovevogn (inkl. en lille flaske 
mousserende vin og morgenmad) 

 

Dag 10: Sidste del af hjemrejsen i dagstog 

 

 

 

- Samlet pris pr. person ved dobbeltværelse og egen 2-pers. sovevogn:  15.910 kr. 
- Tillæg for enkeltværelse og egen sovevogn:    2.800 kr. 



Vandreturene 

Dag 3. Col de Bretaye rundtur. Starter fra tandhjulsbanens endestation. Alpeidyl, når det er bedst. 
Søer, små bebyggelser, køer med klimtende bjælder, udsigter og gode vandrestier. En rigtig god 
førstedags vandretur, hvor tøj og sko lige skal afprøves. 

 

Dag 4. Udsigtstur ved Lac d’Emosson. Op med verdens stejleste kabelbane (funicular). Herfra en 
rundtur. Vi kommer til at gå på ægte bjergstier og skal opleve den utrolig dramatiske dæmning ved 
Lac d’Emosson. Herefter frokost med medbragt mad på en rigtig bjergtop, før det går ret stejlt ned 
til kabelbanen. Der er gelænder til at give støtte. 

 

Dag 5. Udflugt fra Leysin. Tandhjulsbanens endestation er opført i baggården af et tidligere 
luksussanatorium. Nu er det en amerikansk kostskole, men udsigten fejler stadig ikke noget. På en 
klar dag har vi alle de høje bjerge foran os. Vi går ud til et udsigtspunkt over Rhone-dalen og retur 
ad en anden rute mellem malkekøerne. 

 

Dag 6. Til to udsigtspunkter for Landwasser viadukten. Vi skal ad lette stier hen til to af de tre 
udsigtspunkter, så vi kan fotografere tog hen over den enestående viadukt. Vi møder blandet skov 
og enge. 

 

Dag 7. Langs Albula-linjen. En forbavsende flot vandretur langs vel nok Verdens mest ikoniske 
jernbanestrækning, hvor banen snor sig og krydser dalen så mange gange, at overblikket er svært 
at bevare. Men vi får fra bjergstien det bedste overblik med masser af foto-muligheder. Terrænet 
byder på lidt af hvert, og vi går nedad. Vi slutter i den utrolig idylliske og smukke Bergün, hvor vi 
besøger jernbanemuseet. Det tegner et storartet billede af banen, men også om erhverv og natur i 
kanton Graubünden. 

 

Dag 8. Lago de Poschiavo. Søen er en af utallige smukke bjergsøer syd for de højeste alper. Vi går 
langs søen på den ubeboede bred på en god sti, gennem tunneler og tæt ved den dybe sø. Lige 
ved Miralago stopper vi for frokost med medbragt mad og evt. en badetur i det dejlige vand. 

 

Dag 9. Ned fra Uetliberg. Dette bjerg er Zürichs ”husbjerg” med tårn og flot udsigt til alperne. 
Banen er teknisk spektakulær, og vi skal fra toppen gå ned gennem skoven og over engene til en 
station længere nede. Denne dag giver også mulighed for at gå gennem Zürich og promenere langs 
Zürich-søen, hvor der også kan bades. 

  



Om Poul Kattler 

Jeres guide Poul Kattler har gennemført gruppevandreture i Schweiz hvert år siden 2003, og er 
passioneret for Schweiz, for bjergene og de fantastiske små bjergbaner, som landet byder på. 

Poul er geograf og udstillingsudvikler på Experimentarium. Som vandreguide er Poul glad for at 
åbne en verden for nye vandrere, der kommer til at opdage hvor fantastisk en oplevelse det er at 
opleve terrænet på gå-ben. Schweiz byder på noget af Verdens bedste vandreterræn, men det 
kræver lokalkendskab at få tilrettelagt de helt rigtige ture. 

 

Samtidig er Poul transportpolitisk aktiv, og har i årevis kæmpet for bedre togforbindelser fra 
Danmark sydpå, fx med nattog. 

Poul har i en årrække lavet forelæsninger ved Folkeuniversitetet i København om jernbaner og 
teknologi, hvor de små baner, som denne tur skal benytte, har været inddraget. Så det kan ikke 
være bedre end at lade Poul give jer dette mix mellem lettere bjergvandringer og flotte 
bjergbaner. 

 

Links til hans hjemmeside (billedberetninger fra banerne) og links til vandreturene i ViewRanger 
ligger på denne adresse: https://kattler.dk/alperejser/groenrejs-Schweiz.html 

  

https://kattler.dk/alperejser/groenrejs-Schweiz.html


  

     

  

  


