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Portret   
Edelweiss. Heidi. De Jungfrau en de Matterhorn (die op de Toblerone-chocolade staat). Kaas en, opnieuw, 

chocolade. Uurwerken. Alphoornblazen. Ricola kruidensnoepjes. Weinig landen worden zo clichématig 

geportretteerd als Zwitserland. Het zegt iets over de gespletenheid (of lees: veelzijdigheid) van het land. Aan de ene 

kant is Zwitserland kosmopolitisch (trendy Genève, Zurich, Basel en Lausanne) vooruitstrevend en innovatief: een 

hoogontwikkeld industrieland met een sterk op de export georiënteerde economie. Aan de andere kant houdt het 

inderdaad graag vast aan het traditionele… 

Zwitserland is een federale republiek (met 26 kantons) en ligt op het snijpunt van verschillende taalgebieden: Duits, 

Frans, Italiaans en Reto-Romaans. Het Duits dat er gesproken wordt, is Schwyzerdütsch, een gezellig taaltje, ook 

voor wie niet echt van jodelen houdt.   

 

Zwitserland is Alpenland. Maar liefst twee derde van het land bestaat uit alpine gebieden. De landschappen zijn 

adembenemend. Als vakantieland is het natuurlijk bekend om zijn wintersportmogelijkheden maar ook in de 

zomers valt er in de bergen veel te zien en te doen. Een betere locatie voor wandelen en buitensport kan je niet 

bedenken. Het super efficiënte openbaar vervoer brengt je naar afgelegen gebieden. Bewegwijzerde paden en een 

goede conditie doen de rest. 

  

Zwitserland is een van de rijkste landen in de wereld en dat laat zich ook voelen in de portemonnee van de toerist. 

Het is er niet goedkoop en is in dat opzicht vergelijkbaar met de Scandinavische landen.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

    

Landenfiche ZWITSERLAND  3/12 

© Copyright Wegwijzer Reisinfo 

Infobronnen  
 

Web 

Algemeen 

https://www.myswitzerland.com/nl-be/home.html: de toeristische dienst van Zwitserland 

www.swissinfo.ch : portaalsite met algemene informatie en nieuws uit de actualiteit  

www.wegwijzer.be: Reisinformatiecentrum 

www.buitenlandskamp.be: Informatie over campings/kampplaatsen 

 

Regio’s en kantons 

www.valaistourism.ch: regio Wallis, bekend van de Sint-Bernardhond en de Matterhorn (4478m)  

https://www.region-du-leman.ch/en: regio Meer van Genève, met steden als Lausanne en Montreux (van het 

gelijknamige Jazzfestival begin juli: www.montreuxjazz.com)  

www.berneroberland.ch (o.a. met www.interlaken.ch): Berner Oberland Tourismus 

www.fribourgregion.ch: Info Pays de Fribourg, land van de drie meren 

https://www.j3l.ch: Office de Tourisme du Jura Bernois 

www.ticino-tourism.ch: Ente ticinese per il turismo. Kanton Ticino heeft het allemaal: van het hooggebergte in het 

Gotthardmassief naar het subtropische klimaat aan het Lago Maggiore. 

 

Steden 

www.bern.ch: website van Bern 

www.zuerich.com: portaalsite van Zürich Tourismus 

https://www.geneve.com: Office du Tourisme de Genève 

Meer citytips op https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/steden-cultuur/stedenreizen/ 

 

Reisgidsen 

Het aanbod is ontzettend groot, iedere grote uitgever heeft één of meerdere gidsen over Zwitserland. Zowel 

stadsgidsen, reisgidsen met hoofdzakelijk algemene info als met praktische info (o.a. transport, restauranttips, 

evenementen, logiesinfo..). Een voorproefje: 

 Nederlandstalig: Trotter, De groene gids, Capitool reisgidsen, Dominicus, ANWB 

 Engelstalig: Lonely Planet, Rough guide, Bradt,... 

 Franstalig: Le guide du Routard en Petit Futé 

 Wandel- & fietsgids: Cicerone en Rother wandel gidsen 

  

https://www.myswitzerland.com/nl-be/home.html
http://www.swissinfo.ch/
http://www.wegwijzer.be/
http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.valaistourism.ch/#_blank
https://www.region-du-leman.ch/en
http://www.montreuxjazz.com/
http://www.berneroberland.ch/#_blank
http://www.interlaken.ch/
http://www.fribourgregion.ch/
https://www.j3l.ch/
http://www.ticino-tourism.ch/#_blank
http://www.bern.ch/
http://www.zuerich.com/#_blank
https://www.geneve.com/
https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/steden-cultuur/stedenreizen/
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Klimaat 

Opgelet dit zijn de gemiddelde maximum en minimumtemperatuur. Het warmste moment van de dag kan nog een 

stuk hoger liggen. 

 

 

Aantal regendagen 

 
 

Kaarten 

Tip: vraag de gratis kaart van de toeristische dienst aan (In de brochure, ‘Berge, Mountains, Montagne – Engadin’). 

Het is een algemene kaart met mogelijke wandelroutes. Wandelroutes zijn enorm goed gemarkeerd met gele 

bordjes en rood met witte strepen. In heel Zwitserland zijn er zo’n 50.000! Bij het startpunt van een route staat er 

meestal ook een indicatie van de tijd, en hier en daar hangen de stafkaarten uit op informatieborden. Toch is het 

aan te bevelen, zeker als je de hogere bergpassen gaat opzoeken, een goede kaart aan te kopen (1:50.000 of 

1:25.000) als overzichtskaart  

 
AL DEZE KAARTEN (EN VEEL MEER)  VIND JE IN DE WEGWIJZER REISBIB IN BRUGGE  

Wist je trouwens… dat leden van Wegwijzer 10% korting krijgen voor reisgidsen en kaarten bij de reisboekhandels Atlas 

& Zanzibar? 

 

Formaliteiten   
 Een identiteitskaart volstaat. Kinderen onder de 12 jaar moeten Kids-ID hebben. Verkrijgbaar bij de 

gemeentediensten van je woonplaats.  

 Vraag nog eens na bij je koepel welke documenten nodig zijn. 

 Vergeet de ingevulde medische fiches niet mee te nemen. (Dit is een klein medisch dossier, waarin nuttige 

informatie staat zoals bloedgroep, inentingen of allergieën. De informatie die op de medische fiche staat, kan op 

crisismomenten van belang zijn.) 
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 Zorg ervoor dat alle nodige verzekeringen werden afgesloten 

 Europese Ziekteverzekeringskaart  

 Neem van elke minderjarige deelnemer een ‘ouderlijke toestemming’ mee. Dat is een document in meerdere talen 

dat getekend wordt door de ouders en het gemeentebestuur (dienst burgerzaken) 

 ISIC (International Student Identity Card) is een wereldwijd erkende studenten ID-kaart voor universiteits- en 

hogeschoolstudenten. Met je ISIC geniet je als student van zowat 40.000 kortingen op verschillende producten en 

services in eigen land en het buitenland. Je kan ze online bestellen www.isic.be/Home.aspx of spring een lokaal 

Connections of Airstop kantoor binnen. 

 Ambassade: diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten  

 

Reisbudget  
Zwitserland heeft in tegenstelling tot de meeste landen in Europa niet de Euro maar een eigen munteenheid, de 

Zwitserse frank. Wisselkoers: 1€ = 1,01 CHF (juni 2022). Voor de meest recente wisselkoersen verwijzen wij door 

naar: www.xe.com.   

 
 Vergeet je studentenkaart niet mee te nemen, die is altijd goed voor een reductie hier en daar. Zwitserland is één 

van de duurste landen in Europa. Alles wat er gezegd wordt over hoe duur Zwitserland is waar en vaak is het nog 

erger dan gedacht. Een aantal tips om de kosten wat lager te houden: 

 Verdiep je van te voren in de dingen die je wilt doen, bezoeken en waar je wilt verblijven. Er zijn gerust wel 

goedkopere aanbiedingen maar je moet wel even zoeken. 

 Probeer te overnachten buiten de stad, als je buiten het seizoen gaat probeer dan in een wintersportgebied te 

overnachten of wijk uit naar de omringende landen als je dicht bij de grens zit. 

 Vergeet zeker je studentenkaart niet!!! In sommige plaatsen krijg je korting.  

 Uit eten gaan is duur, maar de kwaliteit is over het algemeen uitstekend. Dus ook al betaal je aardig wat, het is het 

soms wel waard. Het is natuurlijk goedkoper als je zelf kunt koken. (jeugdherberg, camping)  

 Er zijn sinds 2009 verschillende Aldi’s over heel Zwitserland, maar de prijzen zijn er niet zo laag als bij onze 

Aldi’s. Goedkopere supermarkten zijn Migros en Pam. Iets duurder is de Coop. In een dorpje hoog in de bergen of 

in een bergcabane betaal je sowieso altijd meer dan in de supermarkt in de stad. Maar je helpt er wel de lokale 

economie en de plaatselijke uitbater mee natuurlijk. 

 Op de 1e zondag van de maand zijn de meeste museums gratis. 

 Als je een treinkaartje koopt kun je in de stad waar je naartoe reist gratis met het openbaar vervoer (bus/tram) Zie 

de voorwaarden op de website van de trein. 

 Zwitserland heeft een wandelroute systeem die bestaat uit gele pijlen/bordjes. Op de knooppunten staan de 

omliggende punten waar je heen kunt lopen, hoe lang je dit gaat kosten in tijd en welke dorpen/steden je dan 

allemaal tegen komt. Voordelen: het is makkelijk te volgen, het brengt je op onverwachte plekken en het is een 

goedkope manier om veel van de omgeving te zien. Door het goede openbaar vervoer netwerk is het ook 

makkelijk om naar je beginpunt terug te reizen in plaats van te lopen. 

 

Enkele richtprijzen: 

 Fles plat water: 1.21  CHF =  1.06 € 

 Brood: 2,64 CHF = 2.32 € 

 Blikje cola 3.93 CHF = 3.46 € 

 Bier: 6.5 CHF = 5.72 € 

 Camping: 15.57 CHF = 13.69 € 

Voor een uitgebreid en actueel overzicht kijk je best op volgende websites:  

www.numbeo.com  / www.pintprice.com  (vgl. bierprijzen) 

http://www.isic.be/Home.aspx
http://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/ambassades_en_consulaten
http://www.xe.com/
http://www.numbeo.com/
http://www.pintprice.com/
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Transport naar Zwitserland 
 

Auto 

De afstand van Brussel (via Luxemburg, Metz, Straatsburg en Basel) naar het midden van Zwitserland (Interlaken, 

Lucerne…) is ongeveer 700 km.  Hou er rekening mee dat je in Zwitserland een Wegenvignet nodig hebt: €47 of 

44,60 CHF. Je kan een Zwitsers vignet kopen bij de VAB, reisagentschappen, postkantoren, op de toeristische 

website van Zwitserland of bij een grenspost in Zwitserland. Bij de Zwitserse grens worden munten niet 

geaccepteerd en wisselgeld wordt in francs teruggegeven tegen een ongunstige koers. 

 

Nog enkele handige links:  

www.viamichelin.com: routeplanner & berekening kost brandstof, tolwegen… 

 

Bus 

flixbus.be 

 

Trein 

Je kan vanuit België ook gemakkelijk naar Zwitserland treinen. Voor een overzicht van de verschillende routes: 

www.seat61.com/international-trains/trains-from-Brussels.htm#Brussels-Switzerland  

Voor info over treinreizen naar Zwitserland kun je terecht op: 

https://www.b-europe.com/NL: Belgische Spoorwegen (‘Internationale treinplanner’) 

https://www.sbb.ch/de: Zwitserse Spoorwegen 

www.rhb.ch: Rätische Bahn 

 

Vliegtuig 

www.easyjet.com  Easyjet is de goedkoopste optie en vliegt op Geneve. 

https://www.brusselsairlines.com/be/nl/homepage:Brussels Airlines vliegt op Basel, Genève en Zurich.  

www.lufthansa.be  en www.swiss.com: vooral business en dus geen lowbudgetoptie. Een vlucht naar Zwitserland, 

vanuit Brussel, duurt een klein uur.   

 

Transport in Zwitserland 
Auto 

De Zwitserse autowegen zijn een voorbeeldfunctie van hoe het moet. De wegen zijn steeds in perfecte staat en het 

zicht vanuit je raam is adembenemend prachtig. Mensen die last hebben van wagenmisselijkheid zijn wel 

gewaarschuwd, de Zwitserse wegenbouwers hebben iets met haarspeldbochten en maken er lustig gebruik van.  

Sinds 1 januari 2014 is het in Zwitserland verplicht om met aangeschakelde lichten te rijden en dit voor elk type 

motorvoertuig. Dit kunnen daglichten of dimlichten zijn. Wie het niet doet riskeert een boete van € 32. De 

verplichting is niet van toepassing voor auto’s die ingeschreven werden voor 1970. Verder moet je in sommige 

delen van het land de motor afzetten als je staat te wachten voor een rood licht. Dit is aangegeven met een speciaal 

bord. 

In geval van ongeval waarschuw je de politie (117) en indien nodig de ziekenwagen (144). 

Radarcontroles zijn frequent en streng. Het rijbewijs wordt ingetrokken indien meer dan 25 km/u boven de 

toegelaten snelheid wordt gereden (30 km/u op de autosnelwegen). 

 

Nog een handige link:  

www.vab.be: klik op Reizen voor toltarieven en brandstofprijzen 

http://www.viamichelin.com/
https://flixbus.be/
http://www.seat61.com/international-trains/trains-from-Brussels.htm#Brussels-Switzerland
https://www.b-europe.com/NL
https://www.sbb.ch/de
http://www.rhb.ch/
http://www.easyjet.com/
https://www.brusselsairlines.com/be/nl/homepage
http://www.lufthansa.be/
http://www.swiss.com/
http://www.vab.be/
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Liften 

Liften gaat redelijk gemakkelijk in Zwitserland. Er rijdt ook veel verkeer van Duitsland naar Italië en omgekeerd. Je 

kan best liften nabij bergpassen of kleine plattelandswegen. Liften naast de autosnelwegen is verboden, maar bij 

tankstations kan je natuurlijk wel liften. De volgende sites helpen je alvast verder met het zoeken naar een goede 

liftplaats.  

www.hitchwiki.org  

www.hitchlog.com  

 

Trein 

Het Zwitserse openbaar vervoer is enorm performant en zonder enige twijfel een van de beste ter wereld. Wat vooral 

opvalt is hoe trein, bus, boot naadloos zijn afgestemd op elkaar. En dan ook the view from the window natuurlijk…  

Op www.swiss-pass.ch/nl/  vind je een overzicht van voordelige formules voor transport (auto, trein, bus, boot, 

bergbanen). Je kan de passen, tickets en vignetten online bestellen. Met de “Swiss Travel Pass” of “Swiss Travel Flex” 

kan je onbeperkt reizen op het hele trein-, postauto- en bootnet van het Swiss Travel System. Inclusief trams en 

bussen en korting op veel bergbanen en musea. Extra korting tussen 16 en 26 jaar. Voor groepstarieven met 

gewone biljetten: https://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/tickets-for-switzerland/group-tickets.html 
 

Bus 

Met de postbus kan je tot op de moeilijkst bereikbare plaatsen terecht. Het netwerk is uitgebreid en de bussen 

kennen de reputatie van steeds op tijd te zijn. Meer informatie: https://www.postauto.ch/en 

 

www.helloswitzerland.ch/-/swiss-public-transport-system: Extra info over het openbaar vervoer in Zwitserland.  

 

Logies 
 

Op de website https://www.myswitzerland.com/nl-be vind je onder accommodatie een handig overzicht van alle 

mogelijke logiesvormen. 
 

Jeugdherbergen 

www.youthhostel.ch: 53 “officiële” jeugdherbergen in Zwitserland. Prijzen vanaf €25 in een slaapzaal. Er bestaan 

ook enkele netwerken van alternatieve jeugdherbergen. Zie daarvoor: www.swissbackpackers.ch  

 

Kamperen 

De meeste campings zijn klein maar goed. Campings aan een meer of in de bergen zijn in de zomer vaak zo vol dat 

je vooraf moet reserveren.  

camping.ch: lijst met campings 

www.swisscamps.ch: overzicht campings, er is ook een gratis app van beschikbaar. 

 

Wildkamperen 

Wildkamperen is niet toegestaan. Zelfs als je toestemming hebt van de eigenaar mag je niet in ieder kanton 

kamperen.  

Voor een overzicht van deze locaties kan je op de website van Wegwijzer terecht: 

www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa    

 

  

http://www.hitchwiki.org/
http://www.hitchlog.com/
http://www.swiss-pass.ch/nl/
https://www.sbb.ch/en/travelcards-and-tickets/tickets-for-switzerland/group-tickets.html
https://www.postauto.ch/en
http://www.helloswitzerland.ch/-/swiss-public-transport-system
https://www.myswitzerland.com/nl-be/
http://www.youthhostel.ch/#_blank
http://www.swissbackpackers.ch/
http://camping.ch/#_blank
http://www.swisscamps.ch/
http://www.wegwijzer.be/dossier/wildkamperen-in-europa
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Groepsaccommodatie  

Er zijn veel mogelijkheden tot groepsaccommodatie in Zwitserland 

Op de website van Wegwijzer vind je, per land, een uitgebreid aanbod aan leuke kampplaatsen toegankelijk voor 

jeugdbewegingen 

www.buitenlandskamp.be  

 

Eentje eruit gelicht: het Kandersteg International Scout Centre.  

Het ligt 65 km van Bern en temidden van de majestueuze Alpen. 

Wereldcentrum van WOSM met een permanent Jamboreesfeertje!  Meer 

dan een aanrader... bijna een must als je in de regio bent. Goed voor: 

skiën, bergbeklimmen, huttentochten, International Disco, rafting, ...  

Meer info op www.kisc.ch. 

 

 

 

 

Berghutten 

Wat zouden de Zwitserse Alpen zijn zonder hun berghutten? Berghutten van de Schweizer Alpen-Club: www.sac-

cas.ch. Er is ook een Nederlandse webpagina over berghutten in Zwitserland: www.berghuttenzwitserland.nl/  

 

Toppers 
 

Doe als de Zwitsers en ga wandelen. Ongeveer 50.000 km aan wandelpaden leiden door zeer verschillende 

landschappen in dit spectaculair mooie land. De duur van de wandeling wordt aangegeven op wegwijzers, en de 

wandelpaden worden beoordeeld op moeilijkheidsgraad. De organisatie die verantwoordelijk is voor het 

onderhouden van de wandelpaden en voor de coördinatie van lokale wandelverenigingen is de Zwitserse Wandel 

Federatie. Geniet ook van één van de vele bergsporten die Zwitserland te bieden heeft. Zo zijn er volop 

mogelijkheden in Zwitserland om te gaan bergbeklimmen, ijsklimmen, skiën, snowboarden en te wandelen op een 

gletsjer.  

 

Hoewel het bergachtige terrein van Zwitserland anders doet vermoeden hoeft fietsen in Zwitserland niet 

noodzakelijkerwijs een zeer vermoeiende bezigheid te zijn. Er is meer dan 3300km aan goed aangegeven en met 

elkaar verbonden fietsroutes, waarvan de meesten redelijk gemakkelijk zijn. Je kunt bij me meeste treinstations 

fietsen huren en deze vervolgens bij het treinstation aan het eind van de route weer inleveren. Er zijn ook diverse 

routes voor inline skating door het hele land, in moeilijkheid variëren van makkelijk tot zeer moeilijk. 

 

Meren als dat van Genève, Lugano, en Neuchâtel bieden voldoende mogelijkheden om te zeilen, waterskiën en 

kanoën. Het meer van Zürich biedt bovendien de mogelijkheid om te gaan roeien. 

 

Neem de hoogste kabelbaan in Europa in Zermatt op de hellingen van de kleine Matterhorn. De skipiste die 

hiervandaan naar Zermatt loopt is de langste van Europa. Het dorp is internationaal bekend vanwege het feit dat er 

geen auto's zijn toegestaan. Het vindt ofwel te voet, per elektrische auto of met of paard en wagen plaats. Ga naar 

de kleine stad Engelberg, ten zuiden van Luzern. Hier kun je met de kabelbaan omhoog naar het hoogste 

uitkijkpunt in centraal Zwitserland. Bezoek in juli het internationale Jazzfestival van Montreux, waar de grootste 

jazz, blues en rhythm 'n' blues artiesten van wereld optreden. 

 

http://www.buitenlandskamp.be/
http://www.kisc.ch/
http://www.sac-cas.ch/
http://www.sac-cas.ch/
http://www.berghuttenzwitserland.nl/
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Verken Zürich, de grootste stad van Zwitserland, dat aangenaam is gelegen aan haar eigen meer, de Zürichsee en 

aan de oevers van de Limmat. Het oude gedeelte van de stad (Altstadt) is vooral schilderachtig. Hoogtepunt is de 

Gotische Basiliek Fraumünster met zijn drie schepen en gebrandschilderde ramen die door Marc Chagall zijn 

ontworpen. Aan de overzijde van de rivier wordt de skyline overheerst door de Grossmünster met zijn twee torens. 

Andere bezienswaardigheden zijn het indrukwekkende Stadhuis, een mooi voorbeeld van de Renaissance (17de 

eeuw), het Zwitserse Nationale Museum en de moderne kunstverzamelingen van het Kunsthaus Zürich. Bezoek het 

klokkenmuseum en de horlogefabrieken in La-chaux-de-Fonds. Er zijn in de buurt van La-chaux-de-Fonds nog 

meer horlogefabrieken in Le Locle, waar eveneens de precisiehorloges waar Zwitserland bekend om staat worden 

geproduceerd. Breng een bezoek aan Lausanne, de hoofdstad van het kanton Vaud. De belangrijkste 

bezienswaardigheden zijn de notre-Dame Cathédrale in Cité, het oude centrum, en Château St Maire. Wandel langs 

de promenade van de oude Haven d'Ouchy en neem tenslotte de kabelbaan van Ouchy naar de binnenstad van 

Lausanne. De hoofdstad van Zwitserland Bern is ook zeker een bezoek waard. Ervaar de unieke 11de-eeuwse 

straten met prachtige zuilengangen. Het middeleeuwse stadscentrum is gevestigd op de Aare tussen de 13e-

eeuwse klokkentoren en de opvallende koperen spits van de Nydeggkerk.  Breng een bezoek aan Berner Oberland, 

één van de belangrijkste toeristische gebieden van Zwitserland. In Berner Oberland tref je een spectaculair 

landschap met beroemde bergtoppen als de Jungfrau, de Mönch en de Eiger, bergmeren, bergstroompjes en wilde 

bloemen en, niet te vergeten, de hoogste spoorweg van Europa.  Plaatsen in Berner Oberland die de moeite van het 

bezoeken waard zijn zijn Adelboden, Ballenberg, Grindelwald, Interlaken, Lenk, en Thun. 

 

Ontdek de oude universiteits- en handel drijvende stad Basel. Gelegen aan de Rijn tussen het Juragebergte, de Elzas 

in Frankrijk en het Zwarte Bos in Duitsland, Basel is een centrum van kunst en onderzoek. De belangrijkste 

bezienswaardigheden van Basel zijn het Kunstmuseum met werken van van Cranach, Holbein, Rembrandt, Monet, 

Picasso en Maximum Ernst, de oude kathedraal van rood zandsteen, de Spalento, één van de drie overgebleven 

originele torens van de oude stadsmuur en de Kerk van St. Petrus. Ook zeker de moeite waard is een bezoek aan het 

Juragebergte. 

Breng een bezoek aan het het gebied van Ticino. Dit Italiaanssprekende uiterste zuiden van Zwitserland heeft een 

subtropisch klimaat en een Mediterane uitstraling. Belangrijke bezienswaardigheden in Ticino zijn de drie 

middeleeuwse kastelen van Bellinzona, Locarno aan het Lago Di Maggiore en de populaire gezondheids- en 

vakantiebestemming Lugano. 

 

De hoogste bergen van Zwitserland vindt je in het kanton Valais, dat zich uitstrekt van Rhônegletsjer voorbij Brig, 

Martigny en Sion helemaal tot aan het meer van Genève. Gletsjers tref je aan op alle Alpenhellingen in Valais, zoals 

die van de Dufour, de Dom, de Weisshorn en de beroemde Matterhorn. 

Actief 
 

Fietsen 

Een (stukje) oversteek van de Alpen via een van de klassieke bergpassen klinkt aanlokkelijk: van het noordelijke 

heuvelland via het Vierwoudstedenmeer over de Gotthardpas naar het Mediterrane Meer van Lugano. Maar kan 

zoiets wel in combinatie met het vaak drukke autoverkeer op dezelfde wegen?  

Éen adres voor het antwoord: https://www.schweizmobil.ch/en/cycling-in-switzerland.html. De routemakers van 

Veloland Schweisz hebben vrijwel overal rustige fietspaden gevonden. De site biedt een overzicht van 

langeafstandsfietstochten, dagtochten en mountainbikeritten in heel Zwitserland. 

De fiets mag in Zwitserland in de meeste treinen mee voor 15 CHF (€10) per dag. Voor fietsverhuur bij treinstations, 

kijk hier www.rent-a-bike.ch, www.velostation.ch.  

 

https://www.myswitzerland.com/nl-be: onder de knop 'Interesses - fietsen' vind je informatie over het Zwitserse 

fietsroutenetwerk 

www.bike-explorer.ch: fietsen en mountainbiken in Zwitserland, info over cd-roms met routes in verschillende 

steken, aanbod van kaarten.  

https://www.schweizmobil.ch/en/cycling-in-switzerland.html
http://www.rent-a-bike.ch/
http://www.velostation.ch/
https://www.myswitzerland.com/nl-be
http://www.bike-explorer.ch/#_blank
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www.swiss-cycling-guide.ch/ : voorstellen voor fietstochten en fietskaarten 

 

Wandelen 

Zwitserland is een wandelparadijs met heel afwisselende landschappen. Uiteraard geniet het Alpengebied de 

voorkeur van de meeste wandelaars. De mooiste plekjes zijn vaak enkel te voet te bereiken!  

www.myswissalps.com is een praktische wandel- en natuurgids in het Nederlands over de streken Berner-Oberland, 

Wallis en Graubünden. Een goede startpagina, ook met checklist en tips i.v.m. wandelen in de bergen. Hier volgt een 

fijne selectie van sites: 

https://www.hikr.org/#_blank: met beschrijvingen van wandelingen in het hele land 

www.randonner.ch/fr/home: Swiss Hiking Federation 

www.wandersite.ch: vooral over langeafstandroutes 

www.wikiloc.com: Bepaalde wandelroutes 

 

Verder kun je natuurlijk ook gletsjerwandelen en bergbeklimmen, bvb. in Zermatt, Meiringen en Pontresina. 

www.summitpost.org: kliminformatie voor de professionals. 

 

Watersport 

In veel bergrivieren kun je raften, er zijn talloze meren om te kanoën, enz. Een overzicht van wat er zoal bestaat aan 

dergelijke activiteiten vind je op https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/zomer-herfst/sport-en-

avontuur-zomer/watersport. 

Weetjes 
 

60% van het landschap van Zwitserland wordt ingenomen door de Alpen met ca. 100 vierduizenders en ca. 3000 

vierkante kilometer aan gletsjers 

 

in Zwitserland komt een grote verscheidenheid aan klimaattypen voor. Van poolklimaatachtig in het hooggebergte 

boven de sneeuwgrens tot bijna subtropisch in de zuidelijke alpendalen. Elk gebied in Zwitserland heeft zo zijn 

eigen klimaat. Het droogste klimaat in Zwitserland is te vinden in het Rhonedal met in sommige gebieden zelfs 

meer dan 300 dagen zon per jaar 

 

Zwitserland is een democratische Bondsstaat is sinds 1976 en bestaat uit 23 kantons en 3 halfkantons. De kantons 

hebben elk een eigen regering en parlement, alsmede een eigen grondwet en eigen rechtspraak.  

 

Minderjarigen (-18) mogen geen alcohol kopen, noch drinken. Consumptie van bier of wijn kan wel vanaf de leeftijd 

van 16 jaar, maar niet in alle kantons! www.iard.org/ 

 

Op de site www.campingaz.com vind je de verschillende plaatsen in Zwitserland terug waar ze gas verkopen. 

  

www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm: Hier kan je enkele basiszinnen in het Zwitsers leren.  

 

Op de volgende site kan je de verschillende ziekenhuizen in Zwitserland raadplegen. Dit kan altijd van pas komen 

mocht er tijdens het kamp iets gebeuren.  www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/43/zwitserland.html  

 

Een handige tip is om de app “point-it: Traveller’s language kit” op je smartphone te zetten. Met deze app kan je 

verschillende voorwerpen tonen. Dit kan handig zijn als je het woord niet weet in de taal van het land. Je toont 

gewoon wat je bedoelt. Je kan er ook een boekje van kopen. Zo hoef je geen dure gsm mee te doen op kamp.  

 

http://www.swiss-cycling-guide.ch/
http://www.myswissalps.com/#_blank
https://www.hikr.org/#_blank
http://www.randonner.ch/fr/home
http://www.wandersite.ch/
http://www.wikiloc.com/
http://www.summitpost.org/#_blank
https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/zomer-herfst/sport-en-avontuur-zomer/watersport
https://www.myswitzerland.com/nl-be/interesses/zomer-herfst/sport-en-avontuur-zomer/watersport
http://www.iard.org/
http://www.campingaz.com/
http://www.omniglot.com/language/phrases/langs.htm
http://www.hospitalscout.com/nl/Hospitals/Country/43/zwitserland.html
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Notities 
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Buitenlands kamp? Vraag Wegwijzer on tour! 

Bij de voorbereiding van een buitenlands kamp komt heel wat kijken. 

Welke bestemming kiezen we? Hoeveel geld moet je inzamelen? Ga je 

vliegen of met de bus? Of is een minibusje toch goedkoper? En hoe en 

waar gaan we overnachten?  

Als je alles zelf wilt doen, is dat vaak het goedkoopst, maar dan kan je 

best wat ondersteuning gebruiken.  De medewerkers van Wegwijzer 

komen daarom graag naar je toe (in je eigen lokaal of bij je thuis) met 2 

unieke workshops voor de leiding en/of leden. We verwachten dat er 

minstens 4 mensen aanwezig zijn. Een workshop duurt minstens 2 uur en 

kost 25 euro.  

 

Workshop “Eerste Hulp bij Buitenlands Kamp” 
Bij het begin van je voorbereidingen komen we bij jullie langs met een workshop "Eerste hulp bij Buitenlands kamp". Als je nog geen concrete 

plannen hebt, zetten we je hiermee graag op weg naar een geschikte bestemming. 

Programma: 
 Inspiratie: concrete voorbeelden van andere groepen die op buitenlands kamp gingen 

 Planning en keuzes: hoe pak je de voorbereiding aan en welke keuzes moet je maken qua kostprijs, reisdoel, transport, overnachting, mobiliteit, 

samenwerkingen 

 Het financiële plaatje: hoeveel kost een buitenlands kamp gemiddeld? Hoe spaar je het geld bijeen en hoe kan je geld loskrijgen van je gemeente? 

 De papierberg: welke papieren heb je nodig (paspoort, verzekeringen, medische documenten...) en wat doe je als je papieren kwijt bent? 

 Doorverwijzing:  er zijn vele organisaties die groepsreizen organiseren. Als je niet alles zelf wilt doen, verwijzen we je graag door naar een geschikte partner. 

Workshop “Reisbib op wieltjes” 
Eens je een bestemming hebt gekozen, komt Wegwijzer ook graag bij je langs met de 

mobiele reisbib. 

We nemen dan een pak reisverslagen, reisgidsen, tijdschriftartikels en kaarten mee over je 

bestemming en begeleiden je door het proces van het zoeken naar transport ter plekke, 

overnachtingsplaatsen. We geven ook  toeristische tips mee rond geld, eten, cultuur... 

Uiteraard kan je op dat moment ook je vragen stellen aan de begeleiders van Wegwijzer. 

Op het eind van de workshop is het de bedoeling dat je route zo goed als vastligt en dat je 

kunt beginnen met boeken en vastleggen. 

 

En verder... 
Extra vorming. Als je dat wilt, kan je ook bij ons terecht voor extra vormingen over 

trekkings, kampeermateriaal, outdoor-EHBO, liften, kampfotografie... Het hele 

overzicht vind je op www.wegwijzer.be/workshop.  

Stel je vragen. Wil je liever geen workshop, maar heb je wel nog vragen over je 

buitenlands kamp? Via www.wegwijzer.be/reisvragen kan je eender welke vraag 

stellen. We zoeken de info op in onze reisbib en mailen je dan een antwoord terug. 

Opgepast: jullie leggen zelf nog wel alles vast. We zijn geen reisbureau! 

Kom naar onze reisbib. In onze eigen reisbibliotheek in Brugge kan je als groep 

terecht om je kamp voor te bereiden. Dat kan tijdens de openingsuren (woensdag: 14-

18 uur en zaterdag: 10-18 uur), maar je kunt ook op afspraak komen, bvb. een hele dag 

tijdens de paasvakantie 

http://www.wegwijzer.be/workshop
http://www.wegwijzer.be/reisvragen

