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alpenpanorama aan u voorbij. Nabij het chique Montreux heeft u 
een fantastisch uitzicht op het wereldberoemde Meer van Genève. 
Na een aangenaam verblijf in Montreux vertrekken we naar het 
Franse vakantieplaatsje Les Gets.

3e Dag: Bergbaan Les Gets en kaasmakerij
Les Gets is een geliefde wintersportplaats in de Franse Alpen. 
Indien open (o.a. weersafhankelijk) gaan we met de Mont Chéry 
bergbaan omhoog naar de top waar u een schitterend uitzicht heeft 
op de omliggende immens hoge Alpentoppen. ’s Middags bezoeken 
we een nabijgelegen kaasmakerij. Tijdens de rondleiding wordt het 
proces aan u uitgelegd en kunt u het resultaat daarvan proeven.

4e Dag: Genève en boottocht naar Yvoire
Genève is een soort mini-metropool en veelvuldig het decor van 
diplomatieke topontmoetingen. Maar Genève is meer. De mooie 
ligging aan het meer en het oude historische centrum maken een 
bezoek aan Genève zeker de moeite waard. Na de stadstour en 

Genève, de tweede stad van Zwitserland is een relatief kleine 
stad maar in de wereld van de diplomatie is het een begrip. Het 
is prachtig gelegen aan het Meer van Genève. Dit meer is het 
grootste meer van het hele Alpengebied. In het midden ligt de 
grens tussen Zwitserland en Frankrijk. De lange kustlijn beschikt 
over tientallen kastelen, prachtige oude stadjes en dorpen en 
een groot aantal wijngaarden.

1e Dag: Twente – Zwitserse grensstreek
Vanaf Twente rijden we via een snelle route zuidwaarts. We dineren 
en overnachten in de regio van het drielandenpunt Duitsland-
Frankrijk-Zwitserland.

2e Dag: Golden Pass Express – Montreux - Les Gets
Onderweg naar Gstaad ontmoeten we onze Duitstalige gids die 
ons zal vergezellen t/m de zevende dag van onze reis. We nemen 
de beroemde panoramatrein Golden Pass Express van Gstaad naar 
Montreux (±80 min.). Tijdens deze treinreis trekt een schilderachtig 
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De vertrekdata van de daagse reis Meer van Genève & Mont Blanc zijn:
za. 01/07/23
za. 19/08/23

Reissom:   01/07  19/08
Bij verblijf in een 2-persoonskamer € 1340,- p.p. € 1370,- p.p.
Toeslag 1-persoonskamer  €        250,- p.p. €        280,- p.p.

Premie reis- en annuleringsverzekering, zie laatste pagina’s reisgids

De reissom is inclusief:
• Overnachting op de heen- en terugreis in een 3- of 4-sterren  hotel 
inclusief ontbijtbuffet en diner
• 6 Overnachtingen in het 4-sterren Chalet Hotel la Marmotte in Les Gets 
inclusief uitgebreid ontbijtbuffet en diner
• Begeleiding door een Duitstalige gids vanaf de 2e t/m de 7e dag
• Rit per Golden Pass Express van Gstaad naar Montreux
• Retourtocht per Mont Chéry kabelbaan in Les Gets (indien geopend)
• Rondleiding en proeverij in een Savoyer kaasmakerij
• Stadsrondrit en -wandeling in Genève met onze gids
• Boottocht op het meer van Genève van Genève naar Yvoire
• Bezoek aan Annecy en Chamonix
• Korte stadswandeling in Evian
• Boottocht op het Meer van Genève van Evian naar Lausanne
• Tramrit van de haven naar het centrum van Lausanne
• Stadswandeling in Lausanne met onze gids
• Rondleiding op een Lavaux wijngoed met een wijnproeverij
• Retourrit per tandradbaan van Chamonix, aan de voet van de Mont 
Blanc, naar Montenvers
• Entree en rondleiding in het Charlie Chaplin museum
• Uitstekend verzorgd 3-gangen afscheidsdiner
• In-ear audiosysteem tijdens de rondleidingen
• Vervoer per luxe touringcar en begeleiding door een 
ervaren chauffeur/reisleider

Niet inbegrepen:
Overige uitgaven, consumentenbijdrage SGR, 
reis- en annuleringsverzekering

-wandeling bent u enige tijd vrij. Aansluitend maken we een 
boottocht over het Meer van Genève naar het Franse Yvoire. Een 
middeleeuws stadje met authentieke wallen en stadspoorten. 
Tijdens de boottocht ziet u prachtige haventjes, kastelen en 
besneeuwde toppen van de Zwitserse en Savoyer Alpen. 

5e Dag: Annecy
Na een mooie route door een prachtige omgeving bereiken we 
Annecy. Onze gids neemt u mee voor een wandeling door het 
historische centrum. Annecy wordt ook wel het Venetië van de 
Alpen genoemd vanwege haar schilderachtige straatjes, lieflijke 
kanalen, kleur- en bloem rijke oevers en gezellige terrasjes. 

6e Dag: Boottocht Evian - Lausanne en wijnproeverij
Aan de zuidoever van het Meer van Genève ligt Evian dat bekend 
is vanwege het mineraalwater. Na de aankomst neemt onze gids 
u mee naar de bron waar u (meegebrachte) flesjes gratis kunt 
vullen. Aansluitend vertrekken we per boot naar Lausanne. 
Lausanne is zetel van het Internationaal Olympisch Comité. 
Vanaf de haven brengt een tram u naar de oude binnenstad die 
wordt gedomineerd door de indrukwekkende vroeggotische 
kathedraal. Na de stadswandeling en (lunch)pauze rijden we naar 
de Lavaux, het bekende Zwitserse wijnbouwgebied en tevens 
UNESCO werelderfgoed. Hier bezoeken we een wijndomein waar 
u na afloop van een rondleiding de heerlijke wijnen kunt proeven.

7e Dag: Chamonix & Mont Blanc
Door z’n ligging aan de voet van de Mont Blanc, de hoogste berg 
van West-Europa is Chamonix wereldberoemd. Zowel zomers als 
‘s winters is het een druk bezochte plaats. Na de aankomst gaan 
we per tandradbaan naar een hoogte van 1913 meter. Eenmaal 
boven ontvouwd zich een indrukwekkend bergpanorama en 
kunt u zich te voet naar de nabij gelegen gletsjer begeven. Tijdens 
de terugreis naar Les Gets nemen we afscheid van onze gids.

8e Dag: Vevey - Zwitserse grensstreek
We verlaten Les Gets en rijden naar het Zwitserse Vevey. De 
legendarische komiek Charlie Chaplin is hier in 1977 overleden. 
Het museum geeft een inkijkje in zijn leven. U ziet onder andere 
een replica van de filmstudio en de slaapkamer waarin Chaplin 
op 88-jarige leeftijd overleed. We dineren en overnachten in de 
regio van het drielandenpunt Duitsland-Frankrijk-Zwitserland.

9e Dag: Zwitserse grensstreek - Twente
Vandaag keren we terug naar Nederland. Eenmaal terug in de 
Twentse regio wordt u bij een sfeervol restaurant verwacht voor 
een uitstekend afscheidsdiner. 

Uw hotel:  U verblijft in het 4-sterren Chalet Hotel la Marmotte in Les Gets. 
Dit comfortabele hotel is zeer centraal gelegen. De kamers zijn voorzien 
van een eigen badkamer met bad of douche en toilet, TV, bureau, kluisje, 
gratis WiFi en een balkon. ‘s Ochtends kunt u genieten van een uitgebreid 
ontbijtbuffet en ‘s avonds van een 3-gangendiner. Beoordeling Booking.
com: Erg goed 8,2. Internet: www.hotel-marmotte.com/en/hotel-les-gets

Zwitserland, Genève

Mont Blanc

Frankrijk, Les Gets

Meer weten over deze reis? Scan de QR-code 
met de camera op uw telefoon of ga naar 
www.terbeekreizen.nl/tour/meer-van-geneve-
mont-blanc 

CENTRUMHOTEL


