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 WOENSDAG 16 TOT EN
MET VRIJDAG 25 JUNI 2021
•	1.205 EURO*
•	TOESLAG SINGLE: 171 EURO

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.

Verblijf

Kamers

•	Verblijf in all-in met charmeservice in
het Intersoc-hotel vanaf woensdagavond 16/06 (avondmaal) tot en met
vrijdag 25/06 (ontbijt).
•	Heenreis: eigen lunchpakket.
•	Terugreis: lunchpakket vanuit het
Intersoc-hotel.
•	We sluiten aan bij het excursie- en
wandelprogramma zoals dit wordt
voorgesteld in het hotel.

•	Luxueuze en ruime tweepersoonskamers met een flatscreen-tv en
een kluisje.
•	Badkamer met douche of bad,
wastafel, wc en een haardroger.
•	Eenpersoonskamers mits toeslag
(beperkt in aantal).

Het luxueuze Grand Hotel Surselva

Boeken voor 1 december 2020 =
10 euro vroegboekkorting

HIGHLIGHTS
•	Zowel vlakke wandelingen
langs de schitterende meren
als uitdagende wandelingen in
de bergen.
•	Bewonder de Rheinschlucht,
de Grand Canyon van Zwitserland.
•	Hotel aan de rand van het
woud.
•	Belevingsbad en wellness in
het hotel.
•	Gratis regiopas en gastenkaart
met verschillende voordelen.
Chur, de oudste stad van Zwitserland

Mogelijke excursies
en wandelingen
•	Wijnvelden van Bündner Herrschaft
in de regio Graubünden. Dit gebied
beschikt over het ideale klimaat voor
een wijncultuur. Je vindt hier dan ook
verschillende wijnvelden die de geraffineerde Pinot Noir voortbrengen. Een degustatie mag tijdens
deze uitstap zeker niet ontbreken!
•	Tektonische arena van Sardona,
waar je de Glarner-overschuiving kan
bewonderen, een waar natuurfenomeen
en deel van het Unesco wereldnatuurerfgoed. Je kan hier duidelijk observeren
waar de oudere steenlagen over jonger
gesteente geschoven zijn.

•	Parc la Mutta is een archeologische
vindplaats. 3500 jaar geleden observeerden astronomen hier de zon, de
maan en de sterren en registreerden
hun waarnemingen aan de hand van
stenen. Die megalithische site en de St.
Remigiuskerk kan je nog steeds bezoeken.
•	De Viamala kloof werd al duizenden
jaren geleden gevormd. Nu kan je
doorheen de 300 meter hoge rotswanden wandelen. Via een mooie route
van bruggen en trappen bereik je dit
natuurfenomeen.
•	Panoramawandeling boven Falera met
zeer afwisselende uitzichten
over o.a. de berggroep Signina en
de Rijnkloof.
•	De Rheinschlucht, de Grand Canyon
van Zwitserland, een uniek landschap
voor zowel wandelaars, natuurliefhebbers, rafters als fietsers.
Ga je liever niet de sportieve toer op?
Dan kan je dit natuurwonder ook gewoon bewonderen vanaf het
uitzichtpunt of vanuit de trein.
In deze kloof vind je bovendien
verschillende soorten orchideeën.

De Grand Canyon van
Europa: de Rheinschlucht

•	Bregenz, een Oostenrijkse stad aan de
Bodensee met veel middeleeuwse vakwerkhuizen. Neem de kabelbaan naar
boven en geniet van een
panoramisch uitzicht over de stad.
•	Liechtenstein, de dwergstaat met amper 37 000 inwoners die geklemd ligt
tussen Zwitserland en Oostenrijk.
Verken de hoofdstad Vaduz of maak
een wandeling in de natuur van Liech-

tenstein.
•	Chur, de oudste stad van Zwitserland,
maar springlevend! Bewonder het
prachtige oude stadsgedeelte, ga shoppen in een van de vele boetieks of maak
een wandeling in de natuur aan de rand
van de stad.
•	Trutg du Flem, deze wandeling over
zeven bruggen leidt je doorheen
spectaculaire canyonlandschappen.
•	Boottocht op de Bodensee op het
drielandenpunt tussen Duitsland,
Oostenrijk en Zwitserland. Combineer
deze boottocht met een bezoek aan de
Oostenrijkse stad Bregenz.

Voorstelling onder
•	4-meren-wandeltocht,
een schitterenvoorbehoud
de wandeling langs de vier bergmeren
Lag
Prau 29/11
Pulté, om
Lag 14u
Prau–Tuleritg,
zondag
School
Caumasee en Crestasee met hun smaSint-Lutgart, Beemdstraat 4,
ragdgroene en turkooisblauwe water.
3700 Tongeren. Intersoc trakDeze wandeling leid je ook door de
teert met een gratis stuk vlaai
Felsbach-kloof.

per persoon en het bestuur geeft
gratis koffie.

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

