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Arosa

Laat je inspireren in 
de Zwitserse bergen
Zwitserland is een uitstekende bestemming voor meetings, incentives, congressen en 
evenementen. Maar bovenal is Zwitserland een land van de contrasten en diversiteit. Bergen, 
meren, lieflijke steden, het goed georganiseerde openbaar vervoer maken het verblijf aangenaam 
en bijzonder. Laat je inspireren in de Zwitserse bergen, bijvoorbeeld door het mooie dorp Arosa.

LISSABON: ALLES WAT JE WILT OP LOOPAFSTAND
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Arosa is een ‘klassieker’ onder de Zwitserse dor-
pen. Oorspronkelijk bestond deze nederzetting 
uit niet meer dan twee boerderijen. Inmiddels 

is het dorp uitgegroeid tot een bruisende plaats. Dat is 
mede te danken aan het feit dat het er altijd zonnig is en, 
omdat doorgaand verkeer ontbreekt, de lucht er bijzon-
der schoon is. Arosa ligt op 1.800 meter aan het einde 
van het romantische dal Schanfigg. Je bereikt deze prach-
tige plaats met de Rhätische Bahn vanaf Chur of over 
de weg langs het kleinere Langwies over 365 haarspeld-
bochten en door ettelijke tunnels.

ZOMERS VERTIER
Arosa is in de zomer veelzijdig. Met de kabelverbin-
ding tussen de Hörnli van Arosa en de Urdenfürggli van 
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Highlights Evenementen Top 4

•  IceSnowFootball – officieus sneeuwvoetbal 

wereldkampioenschap dat plaatsvindt te midden 

van het besneeuwde berglandschap. Voormalige 

nationale spelers uit de hele wereld spelen om 

deze begeerde titel (januari).

•  Arosa Jazzdagen – jazzklanken van de Obersee 

tot de top van de Weisshorn (juli).

•  Arosa Muziektheater – een opera op een open plek 

in het bos; een ‘bospodium’ in de openlucht (juli).

•  Arosa Humorfestival – de groten uit de wereld 

van cabaret en comedy komen bijeen om de 

gasten in het winterse voorseizoen te vermaken 

(december).
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Weisshorn bergbaan

Heimelige Huette in de winterAelplisee
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Lenzerheide kun je makkelijk tussen beide 
bestemmingen pendelen om te genieten in 
het Alpine berglandschap, in de gezellige 
berghutten en te midden van fraai cultuur-
landschap. Mountainbikers kunnen in Arosa 
en Lenzerheide kiezen uit verschillende 
trajecten en zijn er diverse Bike-events. 
Houd je van wat ruiger vermaak? Wat 
is spannender dan met een trottinet 
(Zwitserse step) of op een mountainbike 
van de berg afsuizen! Met de Arosa all-
inclusive kaart maak je gratis gebruik van 
de bergbanen van Arosa. Vanaf het mid-
delstation (Weisshorn bergbaan) staan de 
trottinetten (en mountainbikes) klaar en 
kan de tocht naar beneden beginnen. Niet 
alleen de Weisshorn bergbaan is bij de all-
inclusive kaart inbegrepen maar ook de 
overige bergbanen. Iedereen ontvangt gra-
tis een Arosa all-inclusive kaart bij verblijf 
van één nacht in deze bergbestemming. 
Met de all-inclusive kaart kun je ook gaan 
klimmen en klauteren in het klimpark. Of 
waterfietsen en roeien op de Obersee. Of 
trotseer de bergen en speel een spelletje 
chippingolf (een kruising tussen minigolf 
en boerengolf en dan op de berg). 

SKI-REGIO
Dankzij de verbinding van de skigebie-
den zijn Arosa en Lenzerheide met 225 
pistekilometers nu de grootste samenhan-
gende ski-regio van Graubünden. Arosa 
Lenzerheide laten dus wintersportharten 
sneller kloppen. Wintersporters hebben 
toegang tot twee keer zoveel oorspronke-
lijke berghutten, waar ze op het zonne-
terras kunnen genieten van een heerlijke 
lunch of après-ski. De nieuwe dubbele 
pendelbaan verbindt Arosa-Hörnli met 
Urdenfürggli in Lenzerheide en brengt 
wintersporters binnen slechts drie minuten 
heen en weer tussen beide wintersportge-

bieden. Vanaf Weisshorn (2.653 meter) heb 
je een geweldig uitzicht op 400 bergtoppen 
in Zwitserland. Daarbuiten geniet je vanuit 
het nieuwe panoramarestaurant met de 
360° glaspuien van het uitzicht over Chur, 
de hoofdstad van Graubünden. Voor nacht-
mensen die van après-ski houden, is Arosa 
eveneens geschikt. Je kunt lang blijven 
hangen in een van de berghutjes van het 
skigebied, aangezien alle pistes in het dorp 
eindigen.

WINTER-INCENTIVE BESTEMMING
Naast het alpine skiën en snowboarden 
biedt Arosa nog meer activiteiten die 
onderdeel uit kunnen maken van een 
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Capaciteit Zomer                                 Winter

 Aantal hotels Bedden Aantal hotels Bedden                 

5* sterren hotels 2 423 2  423

4* sterren hotels 7 853 10  1338

3* sterren hotels 11 571 11  571

2* sterren hotels 5 192 5  192

1* ster hotel 2 68  1  68

Overig 8 607 8  607
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Arosa ‘s avonds in de winter
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Rhatische Bahn in de zomer

Op pad met trottinet 

Après-ski Congreszaal Erzhorn
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incentiveprogramma. Tijdens de span-
nende winterolympiade maak je met hus-
kyhonden voor de slee een avontuurlijke 
tocht door een magisch landschap. Stap 
in de verse sneeuw en maak een wande-
ling met sneeuwschoenen. Suis van de 
berg met een snowbike of slee en beleef 
een avontuur. Of probeer eens een airbord 
waarbij je al liggend op de buik over de 
sneeuw zoeft. De benen en voeten geven 
de richting aan, wat deze activiteit extra 
spannend maakt. Of ga eens voor een echte 
uitdaging en speel een partijtje curling. 
Het lijkt makkelijk, maar dat is het niet! 
Na afloop kun je genieten van kaasfondue 
in één van de berghutten en ‘s avonds met 
fakkels terug naar het hotel wandelen. 
Voor degenen die liever niet te voet gaan, 
wacht de snowmobile of arrenslee. 

SPORT- EN CONGRESCENTRUM
Arosa biedt niet alleen diverse leuke activi-
teiten, maar ook mooie locaties voor zake-
lijke bijeenkomsten. In het multiculturele 
Sports & Congress Centre is een verschei-
denheid aan vergaderzalen met daglicht 
te vinden, die elk naar eigen wens kun-
nen worden ingericht: vijf afzonderlijke 
ruimten voor seminars, de welkomstfoyer 
voor recepties en de congreszaal ‘Erzhorn’ 

waar ruimte is voor 380 mensen. Ook de 
ijsbaan kan gebruikt worden: als het ijs 
bedekt wordt, biedt deze ruimte aan voor 
1.800 personen. Met professionele tech-
niek binnen en onaangetaste natuur buiten 
is Arosa een succesvolle, rustgevende 
omgeving. Wat betreft overnachtingsmo-
gelijkheden heeft Arosa een veelvoud aan 
opties. Van 5 sterren superior tot low-
budget accommodaties. Afhankelijk van 
het seizoen beschikt Arosa tussen de 3.200 
(zomer) en 4.000 (winter) bedden.

AROSA ALS BESTEMMING
Wilt u het veelzijdige dorp Arosa en 
haar fraaie omgeving beter leren ken-

nen? Switzerland Convention & Incentive 
Bureau (SCIB) is de overkoepelende 
organisatie die Zwitserland promoot als 
bestemming voor meetings, incentives, 
congressen en evenementen. SCIB geeft 
onafhankelijk advies over de bestemmin-
gen en helpt u bij de organisatie van uw 
meeting of incentive en bij het opvragen 
van offertes. Deze diensten zijn kosteloos 
en vrijblijvend. Meer informatie is te ver-
krijgen via 020-620 9229, scib.nl@switzer-
land.com en www.MySwitzerland.com/
meetings. 
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Highlights

•  Weisshorn (2.653 meter) – uitzicht op 400 bergtoppen in Zwitserland en daarbuiten van-

uit het nieuwe panoramarestaurant met de 360° glaspuien, bovendien uitzicht omlaag 

over Chur, de hoofdstad van Graubünden.

•  Strandbad Untersee – idyllisch gelegen strandbad met zandstrand, ligweide, zonnebed-

den, 50-meterbaan, duikplanken, tafeltennis, tuinrestaurant.

•  Eichhörnchen-Weg – omdat ze helemaal niet schuw zijn, laten de eekhoorntjes zich op 

het eekhoorntjes pad bij het dorp door iedereen voeren.

•  Golfbaan Arosa – in een prachtige alpiene omgeving een van de hoogste 18-holes-golf-

banen van Europa op 1.850 meter.

Rhatische Bahn in de zomer

Seminarrruimte Congreszaal Erzhorn

Congreszaal Erzhorn
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