Luzern & Gstaad
7-daagse treinreis naar Gstaad, Zwitserland
24 augustus 2021 t/m 30 augustus 2021
• Muziek op hoog niveau bij Lucerne Festival en het Menuhin Festival Gstaad
• Treinreis door de Golden Pass, één van de mooiste panoramaroutes van Zwitserland
• Zwitserse Alpen: ‘ein Platz für Götter’
Dinsdag 24 augustus reizen we per ICE-trein via diverse NS-stations via Basel naar Luzern.
Gelegen aan de Vierwaldstättersee met machtige bergpanorama's op de achtergrond is Luzern
zo ongeveer de bakermat van het toerisme. Blikvanger is de Kapellbrücke over de rivier de
Reuss, de oudste overdekte houten brug van de wereld en voorzien van vele schilderijen. De
ligging tussen het meer en de bergen is schilderachtig en zorgt al sinds 1840 voor toerisme.
Woensdag 25 augustus wandelen we door het oude Luzern. De oude overdekte houten brug
leidt naar het historische deel van Luzern, naar de Weinmarkt waar de inwoners Luzern zich in
1332 aansloten bij de Confederatio Helvetica. Veel huizen rond de Weinmarkt zijn inmiddels
eeuwenoud en prachtig versierd met fresco's. 's Avonds wijdt het Tonhalle Orchester Zürich
onder leiding van Paavo Järvi een heel programma aan Schumann. Christian Tetzlaff voegt zich
als solist bij het orkest voor het Vioolconcert van Schumann.
Donderdag 26 augustus verzorgt altviolist en 'rising star' Timothy Redout samen met pianist
Frank Dupree het lunchconcert. 's Middags bezoeken we Tribschen, de villa waar Wagner vanaf
1866 woonde toen de grond in München te heet onder zijn voeten werd door zijn affaire met
Cosima, die nog getrouwd was met dirigent Hans von Bülow. Hier schreef de componist onder
meer zijn opera Die Meistersinger von Nürnberg. Hoezeer zijn naam inmiddels gevestigd was,
is te zien aan het gastenboek waarin namen circuleren als koning Ludwig II en Nietzsche. 's
Avonds soleert pianiste Yuja Wang bij het Mahler Chamber Orchestra met het Tweede
Pianoconcert van Sjostakovitsj. Het Mahler Chamber Orchestra vult het programma aan met
onder meer het Octet voor blaasinstrumenten van Stravinsky.
Vrijdag 27 augustus reizen we met de Golden Pass, een schitterende treinroute vanaf Luzern.
Vanaf het Vierwaldstättersee klimmen we langs liefelijke hellingen omhoog naar de Brünigpas.

Prachtige vergezichten zijn ons deel als we afdalen naar Meiringen en langs de Briezersee
rijden richting Interlaken, het beroemde stadje waar Mendelssohn zo graag verbleef. Aan de
andere kant van Interlaken ligt de Thunersee waar we ter hoogte van Spiez door het Simmental
weer omhoog klimmen naar het Saanenland waar Gstaad ligt. Volgens de legende ontstond het
paradijselijke Saanenland toen God tijdens de schepping even uitrustte en met zijn handafdruk
Saanenland achterliet. Gstaad staat elk jaar van half juli tot eind augustus in het teken van het
Menuhin Festival Gstaad. 's Avonds kunt u in het kader van dit festival een recital van pianiste
Maria João Pires bijwonen. Op het programma staat muziek van Beethoven en Chopin.
Zaterdag 28 augustus lopen we over de beroemde Philosofenweg van Gstaad naar het
nabijgelegen Saanen. De violist en dirigent Menuhin, naar wie het festival vernoemd is, streek
hier in de jaren ’50 van de vorige eeuw neer, en organiseerde in 1957 de eerste editie van dit
internationale muziekfestival. We bezoeken tevens het Menuhin Centrum in Saanen. Het
slotwoord van het Menuhin Festival is dit jaar aan onder meer sopraan Lisette Oropesa, tenor
Javier Camerana en bariton Erwin Schrott tijdens een concertante opvoering van Bellini's
laatste opera I puritani.
Zondag 29 augustus maken we nader kennis met Gstaad en de wonderschone omgeving. Als
het weer het toelaat, zullen we per kabelbaan alp Wispile bezoeken, vanwaar zich een prachtig
panorama over het dal van Gstaad uitstrekt.
Maandag 30 augustus reizen we via Spiez en Basel terug naar Nederland. Onderweg kunnen
we nog een keer een blik werpen op de Thunersee en het uitzicht vergelijken met
Mendelssohns aquarellen.

Prijzen
Basisreissom

€ 1.795,00

Toeslag 1-persoonskamer

€ 220,00

Toeslagen facultatieve muziekvoorstellingen:
Tonhalle Orchester Zürich & Christian

€ 114,00

Tetzlaff
Timothy Ridout & Frank Dupree

€ 28,00

Mahler Chamber Orchestra & Yuja Wang

€ 158,00

Maria João Pires

€ 149,00

I puritani

€ 199,00

Inbegrepen in de basisreissom:
• Reis per ICE-trein (1e klasse) naar Basel en v.v.
• Rondreis (incl. Golden Pass) per trein (1e klasse) in Zwitserland
• Transfers en vervoer ter plaatse
• 3 overnachtingen in een 4-sterrenhotel in Luzern en 3 overnachtingen in het 4-sterren
Gstaaderhof in Gstaad op basis van logies en ontbijt
• 6 diners of lunches
• Excursieprogramma (incl. entrees)
• Deskundige reisleiding
Overige informatie:
• Opstapplaatsen: Amsterdam CS, Utrecht CS, Arnhem
• Exclusief toegangskaarten concerten, vervoer van en naar de opstapplaatsen, overige
maaltijden, consumpties & uitgaven van persoonlijke aard, bijdrage Calamiteitenfonds
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