
Brede pistes, pastelkleurige dorpjes, geurige naaldbossen 
én zoete meringue… Welkom in het Zwitserse Haslital. 
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Het dorp waar we verblijven heet Meiringen 
en ligt in het skigebied Haslital. Wintersport 
betekent hier: skiën vanaf brede pistes, wan-
delen door dik besneeuwde dennenbossen 
en voor wie durft paragliden vanaf ruim 2200 
meter hoogte. Wij zijn in de eerste plaats naar 
Zwiterland gekomen voor de sneeuw. Het ski-
gebied heeft ruim 60 kilometer aan pistes, voor 
ervaren én minder ervaren skiërs. We nemen 
in het dorp de gondel naar Hasliberg Reuti om 
over te stappen op de kleinere gondels naar 
Bidmi op 1423 meter om op het oefenterrein 
van de plaatselijke skischool, de Schweizer 
Skischule, uit te komen. Een mooie plek om 
lessen te nemen en te oefenen óf om nog ver-
der omhoog te gaan. Onderweg naar skigebied 
Mägisalp op 1710 meter hoogte zweven we met 
de gondel over de dennenbossen en houten 
hutjes waar kaasmakers in de zomer hun kazen 
laten rijpen. Na het skiën in de verse sneeuw ne-
men we vanaf Mägisalp de gondel omhoog naar 
Planplatten. Hier bevindt zich op 2250 meter het 
hoogstgelegen bergrestaurant van het gebied: 
Alpen Tower. Het uitzicht over de besneeuwde 
bergtoppen is er grandioos.

Oude glorie
Terug naar beneden. Het dorpje Meiringen 
ligt op 600 meter hoogte en biedt naast goede 
verbindingen met de hoger gelegen ski- en wan-
delgebieden ook ander vermaak. We drinken 
thee bij Parkhotel du Sauvage (Bahnhofstrasse 
30). Dit Jugendstilhotel dateert uit 1880, en de 
voormalige (Nederlandse) manager heeft het 
hotel in oude glorie laten herstellen met het 
roemrijke chique Hotel Des Indes in Den Haag 
voor ogen. Bijzonder feit is dat het hotel een 
rol speelt in de Sherlock Holmes-boeken van 
de Engelse schrijver Sir Arthur Conan Doyle. 
In het verhaal The Final Problem uit 1893 komt 
het Parkhotel voor als Engelhof en in de Old 
English Church (Bahnhofstrasse 26) ernaast is 
zelfs een Sherlock Holmes-museum. We nemen 
er een kijkje en luisteren met koptelefoon op 
naar het relaas over meesterdetective Sherlock 
Holmes. Lopend door het museum wanen we 
ons in de Victoriaanse tijd. Er liggen brieven 
van de schrijver en er hangt een uniform dat de 
treinconducteurs vroeger droegen. Hoogtepunt 
van het museum is de nagebouwde huiskamer 
van Sherlock Holmes aan 221B Baker Street in 
Londen. 

Zoet schuim
Meiringen is ook het dorp van de meringue. 
Dit zoete schuimgebak zou hier zijn uitgevon-
den. Wie échte meringues wil proeven, moet 
zeker even naar patisserie Frutal. Banketbakker 
Christoph Frutiger vertelt ons dat op de plek 
waar nu Parkhotel du Sauvage staat in 1600 al 
een hotel was waar een Franse chef op doorreis 
hier zijn eerste meringues heeft gemaakt. Deze 
chef noemde zijn vinding naar de plaats waar 
hij op dat moment was: Meiringen. Het schuim 
viel alom in de smaak en veroverde Europa. De 
meringue bij Frutal heeft een toefje slagroom 
en is versierd met een Kaaps besje. Er zijn meer 
culinaire adressen in het dorp. Zo ontdekken 
we kaaswinkel Molki. Hier is het van onder tot 
boven volgestouwd met kazen en delicatessen. 
We proeven er pittige alpenkaas die anderhalf 
jaar in de kelder heeft gerijpt. Neem vooral een 
lekker kaasje voor thuis mee, Molki maakt ook 
geitenkaas en schapenkaas, al dan niet met al-
penkruiden, en verschillende fonduekazen. 

Alpenhut 
Niet skiën, maar wel de sneeuw in? Maak dan 
een wandeling door de dennenbossen rondom 
de pistes. Neem de gondel naar Hasliberg Reuti 
en maak een ommetje langs enkele stokoude 
huizen, de oudste dateert uit 1587. Eind negen-
tiende eeuw woedden er branden in de vallei 
door een warme föhnwind, maar deze huisjes 
hebben het overleefd. Mägisalp is het start-
punt voor onze sneeuwwandeling met locale 
gids Andrea. De wandelroutes zijn met, niet te 
missen, roze palen gemarkeerd. Eenmaal in de 
bossen heerst stilte en kraakt alleen de sneeuw 
onder onze voeten. We stoppen onderweg, net 
boven de boomgrens op 1840 meter bij restau-
rant Balis, een tot alpenhut verbouwde koei-
enstal uit 1858. Dit restaurant mét terras ligt 
langs de piste en is een perfecte plek om neer 
te strijken voor de lunch. We nemen er de win-
terse koolsalade met braadworst en als toetje, 
uiteraard, meringue!

O PWA R M E N  
M E T WA R M E  

C H O CO L A D E- 
M E L K M E T  

S L AG RO O M  
É N E E N  

S C H E U TJ E R U M

Sherlock Holmes  
Museum

Dit museum in Meiringen 
is gewijd aan detective 
Sherlock Holmes en zijn 

geestelijk vader Sir  
Arthur Conan Doyle.  

sherlockholmes.ch

Reichenbachwaterval 
Deze spectaculaire 

 waterval in het Berner 
Oberland speelt een  

cruciale rol in het verhaal 
The Final Problem van 

Arthur Conan Doyle. Hierin 
laat hij zijn held Sherlock 

Holmes jammerlijk aan zijn 
einde komen. Bezoek  

de locatie met een kabel-
treintje. grimselwelt.ch

Spannend spel
Doe mee aan een  

spannend detectivespel 
in Meiringen: Interactive 

Crime Thriller Experience. 
Startpunt is het treinsta-
tion. Een persoon wordt 

vermist in Haslital.  
Deelnemers proberen  

het mysterie op te lossen 
met behulp van instructies 

op hun smartphone. 
krimispass.ch/meiringen

3x

Niet skiën? Wandel  
dan door de dennenbossen 

rond de pistes

E R O P U I T
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Skiën, wandelen én lekker eten. Geniet van de 
Alpen tijdens een achtdaagse wintersportvakantie 

in het Zwitserse Haslital. 

Verblijf 
U verblijft in 4-sterrenhotel Alpbach op  

basis van halfpension dat bekend staat om  
de uitstekende keuken. Het hotel ligt op ca. 100 
meter van het gezellige centrum van Meiringen 

waar een skiverhuur en skibushalte zijn. 

Inclusief 
7x overnachting op o.b.v. halfpension (ontbijt-

buffet en 4-gangendiner) • 1x kaasfondue  
• 1x vleesfondue (Fondue Chinoise) • Gratis  
gebruik van sauna en stoombad • Gratis wifi

Exclusief
• Vervoer van en naar Zwitserland  

• Parkeerplaats (ca. CHF 25 per week)  
• Toeristenbelasting ca. CHF 3,20 p.p.  

per nacht • Tolvignet • Reis- en/of annule-
ringsverzekering • Reserveringskosten  

€ 19,50 per boeking • calamiteitenfonds  
€ 2,50 per boeking

Boeken en informatie
Reisperiode 9 januari t/m 8 april 2020.  

Voor meer informatie en boekingen ga naar 
libelle.nl/zwitserland of bel met de Jong Intra 

Vakanties: 0180-45 78 03 (lokaal tarief).  
Vermeld de code: WQMEIL9.

Op deze reis zijn de ANVR- en SGR-voorwaarden  
van toepassing.

WINTERSPORT  IN

I N D E B O S S E N  
H E E R ST ST I LT E  

E N K R A A K T  
A L L E E N D E 

S N E E U W O N D E R  
J E VO E T E N

Aanbieding
8  D A G E N  V . A . 

€  4 5 6 , -  P . P .

Meringues proeven
Patisserie Frutal maakt  
meringues volgens origineel 
recept. De tearoom en patis-
serie is in Meiringen zelf. De 
fabriek van Frutal staat aan 
de rand van het dorp. Wie wil 
kan zich aanmelden voor een 
rondleiding. frutal.ch

Haslikuch en 
Tatzelwurm
Behalve de meringue  
komen ook de Haslikuch en 
Tatzelwurm uit Haslital. De 
Haslikuch is een platte ronde 
hazelnoottaart van blader-
deeg met als logo de adelaar 
uit het wapen van Haslital.  
De Tatzelwurm (fabeldier)  
van lepelbiscuit heeft een 
tong van marsepein en ogen  
van amandelen. 

Skiles bij Schweizer 
Skischule
De Zwitserse skischool biedt 
voor elk wat wils: van groeps-
lessen voor beginners tot  
privélessen voor winterspor-
ters die hun techniek willen 
bijschaven. Kinderen halen 
hun hart op in Skihäsliland, het 
grote oefen- en speelterrein 
bij het centraal gelegen Bidmi. 
skischule-hasliberg.ch

Paragliding
Paragliden kan bijvoorbeeld 
vanaf Planplatten op 2250 
meter hoogte. Beginners  
maken een duo-vlucht met een 
instructeur. Op Planplatten 
bevindt zich ook Panorama-

3x

4x

W I N T E R S P O R T

C U L I N A I R

Kazen uit Haslital
Boter, kaas en eieren, dat is  
wat ze bij kaasmakerij Molki  
verkopen. In de kelders onder 
de winkel liggen honderden 
kazen te rijpen. Iedereen mag 
uitgebreid proeven in de winkel. 
Van pittige alpenkaas tot  
geurige kruidenkazen en van 
kaasfondue tot raclette. 
molki.ch

Wijn van Wetterhorn
Vlak bij Meiringen ligt Hasliberg. 
Ga langs bij hotel-restaurant 
Wetterhorn voor een wijn-
proeverij of diner (reserveren 
is een must!). Het hotel is een 
verbouwd zomerhuis en heeft 
een ‘warm industrieel’ interieur. 
De wijnkelder is goedgevuld en 
de keuken lokaal en seizoensge-
bonden. wetterhorn-hasliberg.ch

restaurant Alpen Tower met  
360 graden uitzicht op de  
Berneser en Centraal-Zwitserse 
Alpen en het dal. birdwing.ch

Pistes
Skigebied Meiringen-Hasliberg 
heeft ruim 60 kilometer aan 
pistes, van blauw tot zwart, tot 
2433 meter hoogte. De pistes 
bevinden zich zowel boven als 
onder de boomgrens, waardoor 
de variatie groot is. Gevorderden 
zoeken snel de hoge pistes op, 
terwijl beginners naar de een-
voudige pistes rond Käserstatt 
en Mägaisalp kunnen gaan. 
Dankzij de moderne skiliften 
staan er nauwelijks wachtrijen. 
meiringen-hasliberg.ch

inclusief ontbijt én diner
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