FLIMS, ZWITSERLAND

MET DE TONGERSE
WANDELVRIENDEN

Grand Hotel Surselva

Flims, een droombestemming voor wandelaars, genieters en
cultuurliefhebbers. Je vindt er prachtige meren, verblijft in een
luxueus hotel, bewondert culturele pareltjes en hebt de keuze
uit enorm veel wandelpaden.
Flims

REIS VOOR LEDEN VAN DE
TONGERSE WANDELVRIENDEN
•	VAN ZATERDAG 17 TOT EN MET
ZONDAG 25 JUNI 2023
•	1.267 EURO
•	TOESLAG SINGLE: 160 EURO

Verblijf

Kamers

•	Verblijf in volpension en dranken in
all-in in het Grand Hotel Surselva.
•	Heenreis: eigen lunchpakket.
•	Terugreis: lunchpakket vanuit het
Intersoc-hotel.
•	We sluiten aan bij het excursie- en
wandelprogramma zoals dit wordt
voorgesteld in het hotel.

• L uxueuze en ruime tweepersoons
kamers met een tv en een kluisje.
• Badkamer met douche of bad,
wastafel, wc en een haardroger.
• Eenpersoonskamers mits toeslag
(beperkt in aantal).

Verplaatsing
•	Afstand vanaf Brussel is 790 km.
•	Comfortabele dagreis met de bus
met regelmatige tussenstops.

Met de inbegrepen regiopas en gastenkaart reis je gratis met de lokale bus en
met het openbaar vervoer van Chur tot
Disentis.

Hotel comfort
•	Restaurant, bar, lift en salon.
•	Gratis belevingsbad en wellness met
sauna en stoombad.
•	Gratis openluchtparking.
•	Gratis wifi in het hele hotel.

Boeken voor 1 december 2022 =
10 euro vroegboekkorting
Het luxueuze Grand Hotel Surselva

HIGHLIGHTS
•	Zowel vlakke wandelingen
langs de schitterende meren
als meer uitdagende
wandelingen in de bergen.
•	Hotel aan de rand van het
woud.
•	Bewonder de Rheinschlucht,
de Grand Canyon van Europa.
•	Gratis toegang tot het belevingsbad en de wellness in
het hotel.
•	Gratis regiopas en gastenkaart
met verschillende voordelen.
Wandeling langs Alp Nagens

Mogelijke excursies
en wandelingen
•	Naraus - Segneshütte - Alp Nagens
Stap langs een fascinerend en
gevarieerd panoramalandschap dat
deel uitmaakt van het Unesco werelderfgoed. Je geniet van een uitzicht
over de hele vallei van Flims!
•	Te voet naar het plateau van BargisVanuit Flims wandelen we langs een
aangename wandelweg met mooie
panorama’s naar het plateau van Bargis.
Na een lunch in Bargis dalen we af naar
Trin Mulin. Onderweg bewonderen we
nog een waterval.
•	Naar de Vorab Gletsjer
Een uitdagende uitstap naar de
Naar het plateau van
Bargis

wondermooie Vorab gletsjer. Je
wandelt over onregelmatige bergpaden tot aan de 2 km lange gletsjer
tussen de kantons Graubünden en
Glarus.

Lindau op een eiland in dit meer. De
schilderachtige straatjes en eeuwenoude gebouwen zorgen hier voor een
unieke sfeer. We sluiten de dag af met
een heerlijk aperitiefje.

•	Indrukwekkende treinrit van Filisur
naar Davos. Je rijdt over het beroemde
viaduct van Filisur in een van de gekende, rode Zwitserse treinen terwijl je
omvergeblazen wordt door de adembenemende landschappen.

•	4-meren-wandeltocht, een schitterende wandeling langs de vier bergmeren
Lag Prau Pulté, Lag Prau Tuleritg,
Caumasee en Crestasee met hun smaragdgroene en turkooisblauwe water.
Deze wandeling leid je ook door de
Felsbach-kloof.

•	Panoramawandeling boven Falera met
zeer afwisselende uitzichten
over o.a. de berggroep Signina en
de Rijnkloof.
•	Disentis,aan de voet van de Oberalppass. De bekendste trekpleister van
Disentis is ongetwijfeld het enorme
benedictijnenklooster uit 720 na Christus. Tijdens een dorpswandeling kan je
het klooster en de twee kerken verkennen. Met de trein gaan we bovendien
ook naar de Oberalppass zodat je van
het schitterende uitzicht kan genieten.
’s Middags genieten we van een lunch
met een typisch Zwitsers gerecht:
Capuns.
•	De grens over naar Liechtenstein
en Oostenrijk
We starten de dag in Vaduz, de hoofdstad van de dwergstaat Liechtenstein.
Vervolgens reizen we verder naar het
land van de gemütlichkeit, Oostenrijk.
We verkennen Bregenz, een stad met
veel middeleeuwse vakwerkhuizen. Ook
de vroegere stadsmuren staan hier nog
gedeeltelijk overeind. Per boot betreden
we de Bodensee, het drielandenpunt
tussen Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland, voor een bezoek aan het stadje

•	Panoramawandeling langs en door de
Rheinschlucht
Tijdens deze tocht van een gemiddeld
niveau vertrekken we vanaf het
schitterende uitzichtpunt, dalen we af
in de kloof van de Rijn, nemen we ver
volgens de trein door de kloof en
stappen we nadien weer verder via een
eenvoudig pad.

Info en inschrijven
Rina Groven: 0478 500 697 of
grovenrina@gmail.com
Kathelijne Devos: 0476 270 545
of kathelijne.devos@gmail.com
Lisette Buijsmans: 0498 845 239
of lisettebuysmans@outlook.com
Intersoc-reisleiders: Wilfried Van
de Velde: 0478 732 170 - Jenna
Lisowski: 0496 961 759

