
7 dagen / 6 nachten
halfpension

Vertrekdata Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

29 mei 22 € 869

31 juli 22 € 869

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 155

Korting Prijs per persoon

3e volw. in één kamer -€ 125 

Kind t.e.m. 5 jaar -€ 390 

Kind van 6 t.e.m. 10 jaar -€ 305 

Kind van 11 t.e.m. 15 jaar -€ 200 

Opstapplaats: D

HOTEL ALPES & RHONE***
Ligging: niet ver van het centrum van Martigny
Uitrusting: gezellig hotel met bar, restaurant, gratis wifi, comfortabele 
kamers met bad of douche, toilet, telefoon, tv
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu

INBEGREPEN
• ****PRINCESS CLASS AUTOCAR
• Halfpension van de 1e dag avondmaal tem 7e dag het ontbijtbuffet
• Begeleiding door een Nederlandstalige gids vanuit Belgie

VREEMDE MUNT
• Zwitserse frank

Dag 1 • Belgie - Martigny  Via de Franse snelwegen rijden we naar Martigny. Hier logeren we in het *** hotel Alpes & Rhône.

Dag 2 • Freiburg - Gruyères  Na ons ontbijt rijden we naar Freiburg. Met onze gids maken we een wandeling door het aangename 
middeleeuwse centrum van de binnenstad met zijn mooie kathedraal. Na de middag brengt de autocar ons naar Gruyère. Dit kleine stadje 
is bekend voor zijn beroemde kaas. We bezoeken facultatief een modelkaasmakerij (± Chf 8 pp).

Dag 3 • Lausanne - Vevey  Vandaag beginnen we de dag in Lausanne. Deze stad is gelegen aan het meer van Genève. De gids toont u de 
mooiste plekjes van de stad en uiteraard ook de kathedraal Notre-Dame. Via de Route du Vignoble rijden we naar Vevey. De stad is naast de 
wijn en de hoofdzetel van Nestlé ook gekend omdat Charlie Chaplin er woonde van 1953 tot 1977. We eindigen onze dag met een facultatieve 
wijnproeverij (± Chf 12 pp).

Dag 4 • Sion -  Saint-Léonard - Leuk - Susten  We rijden eerst naar de hoofdstad van het kanton Wallis, Sion. We brengen een kort bezoekje 
aan deze kleine stad met zijn 2 burchten. Daarna zetten we koers naar het Lac Souterrain ded Saint-Léonard. Hier maken we facultatief een 
boottochtje over het ondergrondse meer (± Chf 10 pp). Na de middag verder naar Leuk, een oud stadje met mooie patriciërshuizen. In 
Susten zien we de Buthaanse hangbrug. Deze 133 meter lange hangbrug overspant het dal van de Ilgraben.

Dag 5 • Chamonix - Aiguille du Midi  Vandaag verkeren we in hoge sferen. Na onze wandeling in Chamonix nemen we facultatief de kabelbaan (± € 
65 pp) naar Plan de l’Aiguille. Daar maken we een korte wandeling. Met de tweede lift  zweven we over de Les Pellerins gletsjer en worden we op de 
noordflank van Aguille du Midi afgezet. Dan gaan we nog 42 meter hoger met de lift dwars door de rotsen. Hier komen  we op een uitzichtplatform 
op 3.842 meter. Overweldigend!

Dag 6* • Martigny - Saint Bernardpas  We brengen een bezoek aan Martigny, een stadje met een rijk romeins verleden. Getuige daarvan is het 
amfitheater. We brengen ook facultatief een bezoek aan het museum van de Sint-Bernardshonden (± Chf 8 pp). We maken een stadswandeling en 
bezoeken facultatief de distillery Morand (± Chf 10 pp). Na de middag 
zetten we koers naar de Sint-Bernardpas. Met onze autocar maken we 
een rondrit rond het grote Sint-Bernardmeer en onderweg houden we 
de nodige fotostops.
*wettelijk verplichte rustdag van onze chauffeur

Dag 7 • Martigny - België  Na ons ontbijt rijden we via de Franse 
snelwegen terug naar België.
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HET ZWITSERSE WALLIS

Zwitserland


