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Andermatt, Zwitserland

Stoomtreinen,
sneeuwschoenwandelingen
en ondergrondse vestingen
Andermatt ligt aan de voet van de 2044 meter hoge Oberalppas
in kanton Uri. De plaats is een populaire bestemming zowel in
de zomer als in de winter.

A

ndermatt is een belangrijk verkeersknooppunt.
Hier komen de wegen samen die leiden naar drie
historische bergpassen: de Furkapas, de Gotthardpas en de Oberalppas. Wie altijd door de Gotthardtunnel
naar Italië rijdt, gaat aan iets wezenlijks voorbij. Iedereen
zou ten minste eenmaal de weg door de Schöllenkloof en
door het schrale Urserendal naar boven naar de pashoogte

moeten maken. Hetzij te voet, in een nostalgische postauto,
of in een vijfspan, zoals in de tijd van de beroemde Gotthardpost in de negentiende eeuw. Adembenemend is de
tocht door de Tremola, die tussen 1827 en 1830 in de zuidflank van de Gotthardpas is gebouwd; over een halsbrekende weg met talloze haarspeldbochten wordt het hoogteverschil van 1.000 m tussen de pashoogte en Airolo overbrugd.
SASSO SAN GOTTARDO

Een onvergetelijke ervaring is een bezoek in de berg.
Voorzien van helm en voorhoofdlamp verken je de historische vesting ‘Sasso San Gottard’. Tijdens deze onder-
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grondse rondleiding kom je ook in zones die
normaal ontoegankelijk zijn voor bezoekers.
Bij dit avontuurlijke uitstapje in de Gotthard
hoort bovendien een rit met de ‘Metro del
Sasso’ voor de bezichtiging van een bunker
van de verdedigingslinie. Warme kleding
(in de berg is het circa 8 graden) is raadzaam.
FURKA STOOMTREIN

De Dampfbahn Furka-Bergstrecke laat
de gouden jaren van het stoomtreintijdperk herleven. Vanuit Andermatt gaat de
reis naar Realp. Hier stap je over op de
Furka stoomtrein, die rustig verder tuft
naar Gletsch. Na de rit door het adembenemende Furka landschap is een bezoek
aan dit dorpje ook zeker de moeite waard.
In Gletsch stap je over op de bus en rijd je
over de prachtige pasweg op de Furkapas.
Onderweg stopt de bus voor een pauze bij
Hotel Belvedere Furka. Hier kunnen de
Rhonegletsjer en ijsgrot worden bezocht. Na
de tussenstop gaat het verder met de bus
naar Andermatt. Hier kun je de Duivelsbrug
en het Russisch Monument bezoeken of
door het historische dorpscentrum wandelen.
DUIVELSBRUG EN SCHÖLLENENKLOOF

De weg over de Gotthardpas voert door de
gevaarlijke Schöllenenkloof, waarover de
Teufelsbrücke (Duivelsbrug) is gebouwd. In
de Schöllenenkloof vochten 200 jaar geleden
de Fransen tegen de Russen. Het Suworrowmonument herinnert aan de mensen die
hierbij om het leven kwamen.
GLACIER EXPRESS

Andermatt is ook bekend vanwege de
Glacier Express. In acht uur rijdt de trein

door 91 tunnels en over 291 bruggen, van
het mondaine St Moritz via Andermatt
naar het niet minder glanzende Zermatt
(of omgekeerd). Glacier Express is de
langzaamste sneltrein ter wereld. Het
laagste punt op deze reis is Visp met een
hoogte van 623 meter en het hoogste is de
Oberalppas op 2033 meter boven zeespiegel.
SKIËN EN APRÈS-SKI IN DE TREIN

In de winter wordt er bij Andermatt
geskied op de hellingen van de 2961
meter hoge Gemsstock. De skigebieden
van Andermatt en Sedrun zijn op elkaar
aangesloten. SkiArena Andermatt-Sedrun
bestaat uit 120 kilometer aan pistes. Met
een verbouwde panoramawagon van de
Glacier Express rijdt de après-ski-trein tussen 15 januari en 17 april tweemaal per dag
van Andermatt naar Disentis en terug. Het
treinstel beschikt over een bar, statafels en
zitjes. Tijdens de rit genieten passagiers,
behalve van hun drankjes en eventuele
snacks, ook van indrukwekkende vergezichten. Een geldige pas voor de SkiArena
Andermatt-Sedrun biedt toegang tot de
après-ski-trein. Een consumptie is wel
verplicht.

SLEEËN

Met de Matterhorn Gotthard trein of met
de gondelbaan is de Nätschen gemakkelijk
bereikbaar. Startpunt van de 7 kilometer
lange sleehelling (makkelijk). Schitterend
uitzicht op de Urserntal.
OVERNACHTEN

Al deze bezienswaardigheden passen
uitstekend in een mooi meerdaags programma voor een vergadering, event of
congres. Overnachten kan onder andere in
het 4* Radisson Blu Hotel Reussen dat op
1,1 km van de Duivelsburg ligt. Deze locatie is zeer centraal gelegen en recentelijk
geopend. Alle kamers hebben een koffiezetapparaat en sommige kamers hebben een
keuken. In het restaurant kun je genieten
van lokale gerechten. Op loopafstand
van bergbaan Gurschenalp, die je naar de
Gemsstock brengt. Het hotel heeft een terras, fitnesscentrum, spa- en wellnesscentrum, en binnenzwembad. Het uitgebreide
congres center heeft zes zalen (maximale
capaciteit 100 personen. In de concerthal
kunnen 700 gasten plaatsnemen.

Onafhankelijk advies
Benieuwd naar alle mogelijkheid in en

SNEEUWSCHOENWANDELEN

Voorzien van sneeuwschoenen kun je op
pad met een gids. In een heldere nacht reikt
het uitzicht over de Göscheneralp tot aan
de Dammagletsjer. Overdag kan het ook
betoverd zijn, dan gaat de tocht namelijk
door het nabijgelegen bos. De avond wordt
afgesloten in een verwarmde houten kuip
in de openlucht en daarna in de alpenstal
Altenge, waar kaasfondue wordt geserveerd met alpenkruidenthee.
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om Andermatt? SCIB is de overkoepelende organisatie die Zwitserland promoot als bestemming voor meetings,
incentives, congressen en evenementen. SCIB geeft onafhankelijk advies
over de bestemmingen en helpt bij de
organisatie van uw meeting of incen-
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tive en bij het opvragen van offertes.
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Deze diensten zijn kosteloos en vrijblijvend. MySwitzerland.com/meetings

