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MONTAGNE ALTERNATIVE
Montagne Alternative biedt een uniek 
hotelconcept waarmee je echt terug-
gaat naar de natuur. Het zijn in de eerste 
plaats oude boerenschuren, die zijn 
gerenoveerd volgens strikte Walliser tra-
dities. De accommodaties liggen op 1.450 
meter hoogte in het charmante gehucht 
Commeire, naast Orsières in het hart van 
Pays du Saint-Bernard in de regio Wallis.
 
LUXE ACCOMMODATIE
De omgebouwde boerenschuren zijn 
veranderd in luxe accommodaties. Zo 
vind je in Montagne Alternative drie los-
staande boerenschuren: chalet Six Blanc 
(zes personen, drie slaapkamers), chalet 
Rogneux (acht personen, vier slaapka-

mers) en chalet Barbey (tien personen, 
vijf slaapkamers). Alle chalets hebben een 
zitkamer met open haard en een lounge-
gedeelte, een eetkamer met volledig 
uitgeruste open keuken, terras en balkon. 
De slaapkamers hebben een eigen bad-
kamer en zijn voorzien van een tweeper-
soonsbed of twee eenpersoons bedden. 
Daarnaast heeft Montagne Alternative 
veertien tweepersoonskamers met eigen 
badkamer.
 
VERGADERRUIMTE
Er zijn twee volledig uitgeruste, gere-
noveerde, modulaire vergaderruimten. 
Ze bieden plaats aan maximaal veertig 
deelnemers en beide hebben een ver-
kwikkend uitzicht op de omliggende 

bergen. Of trek erop uit en organiseer een 
workshop in de open lucht.
 
ACTIVITEIT
Verscholen in de heuvels aan de voet 
van de Mont Blanc ligt Pays du Saint 
Bernard. In het kale berglandschap van 
de Grote St. Bernhard staat het hospitium 
waar Napoleon met zijn leger aan de 
ontberingen van de oorlog probeerde te 
ontsnappen. Hier fokten monniken Sint 
Bernard-honden; in eerste instantie als 
lastdragers, daarna als lawinehonden. 
Vandaag de dag kan men de dieren boven 
op de pas bewonderen. Een onverge-
telijk hoogtepunt zijn de wandelingen 
van anderhalf uur onder begeleiding 
van de Sint Bernhard-honden, samen 
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ten. Het restaurant en de winkel werken met 
producten uit eigen bedrijf: brood en banket, 
bloemen, vlees, kaas wijn en zelfgekweekte 
forellen. Tevens heeft het hotel een eigen 
zuivelfabriek.

MUSEA
Het Ittinger Museum en Kunstmuseum 
Thurgau liggen beide in hetzelfde gebouw. 
In het Ittinger Museum komen de geschiede-
nis van de plaats en de kenmerken van de 
kartuizerorde uitgebreid aan bod. De fresco’s 
van de kerk in rococostijl vertellen het ver-
haal van de heilige Bruno, die in de mid-
deleeuwen de kartuizerorde heeft gesticht. 
Het Kunstmuseum Thurgau biedt met zijn 
hoogwaardige verzameling en aantrekkelijke 
wisseltentoonstellingen een boeiende tegen-
pool voor het verleden van het voormalige 
klooster.

 

ACTIVITEITEN
Zelf aan de slag gaan kan in de ideeënwerk-
plaats. Ook is het mogelijk om een rondlei-
ding door de kelders te volgen met proeverij 
van eigen wijnen, zelf kaas te maken of 
een workshop te volgen in Kunstmuseum 
Thurgau. Wie wat tijd voor zichzelf wil, kan 
een boswandeling maken of mediteren in het 
tijmlabyrint of in een stilteruimte.

Benieuwd naar de mogelijkheden die 
Zwitserland biedt? Het Switzerland 
Convention & Incentive Bureau geeft onaf-
hankelijk advies en informatie. Deze service 
wordt kosteloos en vrijblijvend verleend aan 
opdrachtgevers en eventprofessionals.

Kijk voor meer informatie op MySwitzerland.com/mee-

tings of neem contact op via

scib.nl@switzerland.com / 020 620 92 29.

 

met iemand van de Barry Foundation. 
Hier ervaar je de vitaliteit en rust van de 
natuur net buiten de deuren van jouw 
kamer.
 
HOTEL KARTAUSE ITTINGEN***
Dit hotel is gevestigd in een voormalig 
klooster van 800 jaar oud. Hier is ruimte 
voor echte creativiteit: in de authentieke 
ambiance van het vroegere klooster, 
omgeven door ongerepte natuur en ver-
zorgde ruimten, kunnen nieuwe ideeën 
ontstaan. Hotel Kartause Ittingen bevindt 
zich in Warth-Weiningen, slechts op 
enkele minuten afstand van Frauenfeld 
en de Bodensee. Het congrescentrum 
heeft 25 vergaderzalen. De 68 hotelkamers 
garanderen een aangename nachtrust in 
een eenvoudig-moderne ambiance. De 
historische gebouwen, de binnenplaats en 
de uitgestrekte tuinen bieden een elegante 
atmosfeer voor alle soorten evenemen-
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