
Met een rechtstreekse treinverbinding reis je in vijf kwartier van Zürich 
luchthaven naar de binnenstad van Bern. Bij een verblijf van minimum 
één nacht is het vervoer per tram of bus in Bern gratis. Je waant je dankzij 
de prachtige gebouwen vele eeuwen terug in de tijd. Bern is klein maar 
compact en fijn.

Zwitserland
Meetingpoint Bern

MEE TING  ABROAD
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Toonaangevende locaties, gratis parkeren, 

goed geoutilleerde vergaderruimtes en 

comfortabele hotelkamers. Van der Valk 

geldt ook binnen het zakelijke segment als 

een vanzelfsprekende keuze. Laat u 

verrassen door de mogelijkheden en 

vernieuwde, moderne uitstraling van onze 

hotels. Daarnaast maakt de goede prijs-

kwaliteit verhouding en de vriendelijke 

service uw bijeenkomst compleet. Een groot 

deel van de Van der Valk hotels is 

aangesloten bij de externe classificatie 

Vergaderhamers en erkend als kwalitatief 

uitstekend presterende vergaderlocaties. 

Door het aantal vergaderhamers ziet u 

meteen wat het hotel u te bieden heeft en 

komt u nooit voor verassingen te staan! 

Bezoek de site www.valkbusiness.nl en u 

ziet meteen de mogelijkheden.

VERRASSENDE 
VERGADERLOCATIES
VANZELFSPREKEND
VAN DER VALK

Complete verzorging en ontzorging van uw: 
vergaderingen – meetings – presentaties – congressen – seminars - diners & lunches – zakenreizen – overnachtingen

Scan de code om onze meeting directory aan te vragen of ga naar www.valkbusiness.nl
Centrale Zaalreserveringen +31 (0)40 222 33 62 - Corporate Sales +31 (0)40 222 33 61 - reservations@valkcorporates.com
info@valkbusiness.nl

verrassend vanzelfsprekend
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Er is nauwelijks een andere stad 
die haar historische trekken zo 
bewaard heeft als Bern, de hoofd-

stad van Zwitserland. De oude binnen-
stad staat op de lijst van de UNESCO-
wereldcultuurgoederen en heeft met 
6 kilometer arcades, de zogenoemde 
gaanderijen, één van de langste tegen 
het weer beschermde winkelprome-
nades van Europa. De stad ligt aan de 
rivier de Aare, oorspronkelijk gebouwd 
in een bocht van die rivier. Bern behoort 
tot de tien steden ter wereld met de 
hoogste levenskwaliteit.

Uniek is de middeleeuwse sfeer van de 
stad met zijn talrijke fonteinen, zand-

steengevels en historische torens. Het 
mooiste uitzicht over de oude binnen-
stad is vanaf ‘Restaurant Rosengarden’. 
Het restaurant met rozentuin bevindt 
zich boven de ‘Bärengraben’, het 
berenpark. De berenkuil is op dit 

moment leeg, want de beren Finn, 
Björk en Ursina zijn tijdelijk op vakan-
tie, vanwege bouwactiviteiten. De beer 
is trouwens de mascotte van de stad 
Bern. Bij de Bärengraben bevindt zich 
ook het ‘Restaurant Altes Tramdepot’, 
een restaurant met vergaderfaciliteiten, 
gevestigd in een voormalige tramre-
mise. Hier schenken ze trouwens hun 
eigen gebrouwen bier. Markant in de 
stad is de Zytglogge, een toren in de bin-
nenstad, gebouwd in de 12e en 13e eeuw 
met astronomisch uurwerk. Bijzonder is 
het parlementsgebouw ontworpen door 
de architect Hans Auer. De stad is het 
beste te verkennen te voet of waarom 
niet op een trottinet (Zwitserse step)? 

A B ROA D  Z W I TS ER L A N D

“Bern behoort tot 
de tien steden 
ter wereld met 
de hoogste 
levenskwaliteit.”

Hotels

Hotel Schweizerhof Bern & The Spa

Schitterend 5-sterren superior hotel dat op slechts 2 

minuten loopafstand van het treinstation van Bern 

is gelegen. Hotel Schweizerhof Bern & The Spa

in het centrum van de stad is een fusie van grote 

traditie met eigentijdse flair, design en exclusieve 

service. Het hotel biedt 99 stijlvolle kamers en sui-

tes, een 880 m2 conferentiecentrum met een fan-

tastische balzaal, een restaurant Brasserie de Jack’s 

en een verfijnde lobby-lounge-bar, sigaarlounge en 

uitgebreide wellness spa. 

Hotel Allegro Kursaal Bern

Veel zaken onder één dak: dat biedt het meest tren-

dy lifestyle- en business hotel van Bern ‘Hotel Al-

legro’. Het hotel heeft het predicaat 4* superior met 

171 kamers en suites, vier specialiteitenrestaurants, 

bars, terras, fitness, Zino Platium Cigar Lounge, 

parking en Grand Casino. Daarnaast aangrenzend 

het congres- en cultuurcentrum ‘Kursaal Bern’ met 

capaciteit voor maximaal 1.500 deelnemers. Er zijn 

totaal 27 ruimtes die gebruikt kunnen worden voor 

diverse doeleinden: congressen, banketten, evene-

menten, tentoonstellingen, beurzen, concerten en 

andere festiviteiten. Centraal gelegen met schitte-

rend uitzicht over de stad.

Hotel Bellevue Palace

Het hotel ligt naast het parlementsgebouw midden 

in de stad en biedt een inspirerend uitzicht. Belle-

vue Palace is een 5-sterren superior hotel. Of het nu 

voor een discreet zakelijke bijeenkomst is of voor 

een diner, het hotel biedt met zijn 13 vergaderruim-

ten een perfecte setting en is uitgerust met state of 

the art technologie.

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L
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BERN REGION
De omgeving van Bern is eveneens het ver-
kennen waard. Fiets naar één van de boer-
derijen in het Emmental voor een lunch met 
streekgerechten. Het dal staat bekend om 
de Emmentaler kaas. Het dal van de Berner 
rivier de Emme is een aantrekkelijk heuvel-
landschap waar de bewoners vasthouden aan 
oude tradities. Hier beleef je het authentieke 
Zwitserland met zijn mystieke sfeer. Prachtige 

boerderijen sieren het landschap. In Affoltern 
op de Emmentaler kaasboerderij kom je alles 
te weten over het ontstaan van de kaas. Er zijn 
vier verschillende boerderijen uit verschil-
lende periodes die bezichtigd kunnen worden: 
de Küherstock uit het jaar 1741, de Chäshütte 
uit 1900, de oude dorpskaasmakerij uit 1954 
en de kaasboerderij uit 1989. In die laatste 

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

“Uniek is de 
middeleeuwse sfeer 
van de stad met zijn 
talrijke fonteinen, 
zandsteengevels en 
historische torens.”
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A B ROA D  Z W I TS ER L A N D

Venues

Cinématte

Gevestigd in een voormalige bioscoop, direct gelegen aan 

de rivier de Aare. De venue heeft een klein buitenterras waar 

een aperitief gedronken kan worden. Ook is er een restau-

rant en bar aanwezig. Geschikt voor ongeveer 80 personen.

Restaurant Schellenmätteli

Midden in de rivier de Aare gelegen, hartje stad. Het heeft 

drie vertrekken: het restaurant ‘Terrasse’ en ‘Casa’ en de 

multiculturele bar ‘Kultur-Lounge’. 

Paul Klee Zentrum

Het centrum is een museum annex cultuurinstituut dat 

een omvangrijke kunstverzameling van de gelijknamige 

kunstenaar Paul Klee tentoonstelt. Het door de Italiaanse 

architect Renzo Piano ontworpen culturele centrum be-

staat uit drie golvende delen. Het centrum beschikt over 

een auditorium dat geschikt is voor conferenties, presen-

taties, muziek en theater/dansvoorstellingen (300 pers), 

het forum (een multifunctionele ruimte voor 200-250 per-

sonen) en seminarzalen (kleinere evenementen).

 

Kornhauskeller

De Kornhauskeller is echt uniek en opmerkelijk vanwege 

de omvang en de pracht zoals de schitterende fresco’s van 

Münger. De locatie is gebouwd tussen 1711 en 1718. Laat je 

hier vooral ook gastronomisch verwennen.
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wordt de melk met behulp van de meest 
moderne technieken tot kaas gemaakt. 
De FLYER e-bike leent zich uitstekend 
voor dit bezoek. De e-bike is made in 
Switzerland. In 1993 werd het prototype 
van de elektrische fiets ‘de rode buf-

falo’ gelanceerd. Sinds juli 2009 wordt de 
FLYER geproduceerd in de nieuwe fabriek 
in Huttwill in Bern Region. Het is mogelijk 
om de fabriek te bezoeken.

STAD VAN EVENEMENTEN
Bern is naast een stad van cultuur en 
historie ook een stad waar evenementen 
worden georganiseerd. Het Rendez-vous 
Bundesplatz is een licht- en klankspel op 

het plein voor het parlementsgebouw. De 
show die circa 25 minuten duurt, vindt 
iedere avond gedurende anderhalve 
maand in de herfst plaats.
De Zibelenmärit in Bern is een jaarlijks 
evenement. Allerlei kwekers bieden dan 
hun uien aan. Zibelenmärit is de lokale 
benaming voor deze uienmarkt. Ieder jaar 
in november zijn de straten van Bern met 
mensen en confetti bezaaid. Bij de vele 
kraampjes worden onder meer in strengen 
gevlochten uien en uientaart verkocht. Dit 
traditionele volksfeest zorgt voor een ware 
omslag in alle horeca. Het enige wat aan-
geboden wordt zijn kaas, kaastaart, uien-
soep en uientaart. Het is in deze tijd van 
het jaar niet warm, warm jezelf dus op met 
de glühwein! De Uienmarkt van Bern start 
al om 5.00 uur dus zorg dat je op tijd bent.
Het jazzfestival lokt tussen maart en mei 
bezoekers uit binnen- en buitenland naar 
de bondshoofdstad; het heeft zich de naam 
als een van de belangrijkste traditionele 
jazzgebeurtenissen verworven.
Iedere zomer (juli) trekken tienduizen-
den de Berner huisberg (de Gurten) op, 
waar het meerdaagse Gurtenfestival met 
kunstenaars uit de internationale muziek 
scene plaatsvindt.

De stad kent een 
vriendelijke en 
tolerante sfeer  
waar altijd wel iets  
te doen is.

Feiten

Stad van fonteinen 

In het centrum van Bern staan meer 

dan honderd gedecoreerde oude fon-

teinen. Elf daarvan op de Kramgasse 

stammen nog uit de 16de eeuw en zijn 

versierd met kleurrijke sculpturen die 

de deugden verbeelden. Tussen de fon-

teinfiguren bevindt zich ook een mys-

terieuze baby-eter.

Museumstad 

Van Barry, de beroemdste Sint-Ber-

nardshond van Zwitserland tot ‘Paar-

den in Landschap’ van Franz Marc: de 

bijzondere musea van het kleine Bern 

bevatten vele pareltjes. Onder de mu-

sea bevinden zich het natuurhistorisch 

museum waar de opgezette Barry staat 

en het Kunstmuseum.

Overal beren 

De naam Bern zegt het al, deze stad 

heeft iets met beren. Dankzij een oude 

legende is de beer het stadssymbool 

geworden. Dat is terug te zien in het 

stadswapen. De oude berenkuil heeft 

plaatsgemaakt voor een ruim verblijf 

aan de rand van het centrum. 
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