
PROGRAM FÖR SCHWEIZRESAN 2022 

DAG 1, 27 augusti: BERNESE OBERLAND 
Vi kör med bussen till Grindelwald (25 minuter). Där vi har olika möjligheter: 

- Vi tar linbanan till Männlichen: Europas längsta gondollyft på Männlichen. Med gondolen tar 
det en halvtimme att komma till Männlichen, 2227 m över havet. Från bergstationen har du en 

sensationell utsikt över Eiger, Mönch och Jungfrau. Männlichen är utgångspunkten för 
höghöjdspår till Kleine Scheidegg och Alpiglen). 

 

- De som önskar kan fortsätta 25 minuter med gondolen upp till First (2167 m). På toppen 
vandrar blicken över ett hisnande bergspanorama med några av de mest kända bergen i 

världen. Sju fyratusen meters toppar, från Schreckhorn till Eiger, Mönch och Jungfrau, inspirerar 
besökare från hela världen. Härifrån kan du vandra till den idylliska Bachalpsee. De som har 

ännu fler vandringsambitioner kan fortsätta vägen mot Schynige Platte. 

 

- Alternativet är att ta tåget till Schynige Platte. Mitt i en underbar bergvärld är Schynige Platte 
(1967 m) ett populärt resmål och utgångspunkt för underbara vandringar. Schynige Platte-

järnvägen går genom skogar, förbi alpiga ängar och har en fantastisk utsikt över det berömda 
landskapet i Berner Oberland En stor del av vagnen och loksparken kommer från gamla lager 
av Wengernalp Railway, varför Schynige-Platte Railway också är ett vittne till Jungfrau Railways 

historia. En speciell turistattraktion på Schynigen Platte är den unika botaniska alpinträdgården. 
Den visar över 520 växtarter från de schweiziska Alperna i sina naturliga växtsamhällen. 



Dag 2, 28 augusti:  Bern och Thun 

Vi kör med bussen till Bern, den Schweizisk huvudstan (45 minuter)  

sightseeing 

https://www.bern.com 

 

På vägen tillbaka (30 minuter) stannar vi i Thun, en liten stad med ett slott vid porten till 
Bernese Oberland. 

sightseeing 

https://www.thunersee.ch/reiseziele/thunersee/stadt-thun 

 

https://www.bern.com/de/home
https://www.thunersee.ch/reiseziele/thunersee/stadt-thun


DAG 3, 29 augusti: Lötschental, Wallis 
Vi kör med bussen till Kandersteg (40 minuter), sedan åker vi med tåg genom 
Lötschbergtunneln och tar Postbuss till Kippel i Lötschental (ca. 50 minuter) 

Det är en dal med mycket gamla traditioner. 

https://www.loetschental.ch/ 

 

Guidning i museum i Kippel: 

https://www.loetschentalermuseum.ch/ 

 

- Vi tar linbana up och gör en Sagovandringen (lätt vandring 9 km, 2.45 timme) https://
regio.outdooractive.com/oar-loetschental/de/tour/themenweg/loetschentaler-sagenweg/

2811495/. Den som önskar kan stanna kvar och njuta av friden i den vackra byn Kippel. 

Vi kör med Postauto och tåg genom Lötschbergtunneln tillbaka till Kandersteg 

och med bussen tillbaka till Interlaken. 

https://www.loetschental.ch/
https://www.loetschentalermuseum.ch/
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/de/tour/themenweg/loetschentaler-sagenweg/2811495/
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/de/tour/themenweg/loetschentaler-sagenweg/2811495/
https://regio.outdooractive.com/oar-loetschental/de/tour/themenweg/loetschentaler-sagenweg/2811495/


Dag 4, 30 augusti: Gruyère, Fribourg 
Vi kör med bussen till Gruyère och tar panoramavägen genom bergen (1 timme 26 min) 

Gruyère är en liten stad i fransktalande Schweiz (där den berömda osten tillverkas) med ett 800 
år gammalt slott. 

https://www.la-gruyere.ch/de/ 

 

- Vi besöker slottet, ett visningsmejeri och la Maison Cailler, en chokladfabrik. 

https://cailler.ch/de/maison-cailler 

 

Resan tillbaka på motorvägen (1 timme 49 min) 

https://www.la-gruyere.ch/de/
https://cailler.ch/de/maison-cailler


Dag 5, 31 augusti: Meiringen, Bernese Oberland 
Vi kör med bussen till Aareschlucht (42 minuter) och promenera i Aare-kanjon. Vi får 

förstås höra sagan om den alpina lindormen. 

  

https://www.aareschlucht.ch/  

 

På eftermiddagen kan vi 

- åka till Ballenberg i närheten (Schweizisk ”Skansen”) 

https://www.ballenberg.ch/de/ 

 

- eller ta linbanan upp till Hasliberg. Där kan vi vandra ner i ”Muggestutz”, en sagovandring för 
hela familjen där man kan leka och höra om tomtarnas liv längs vägen: 

https://www.meiringen-hasliberg.ch/de/Sommer/Muggestutz/Muggestutz_der_Haslizwerg 

  

https://www.aareschlucht.ch/
https://www.ballenberg.ch/de/
https://www.meiringen-hasliberg.ch/de/Sommer/Muggestutz/Muggestutz_der_Haslizwerg


Dag 6, 1 september: Luzern 
Vi kör med bussen till Vierwaldstättersee/Tellplatte (i Sisikon)  (1 timme 30 min) 

(Vi får oss till livs berättelsen om Willhelm Tell, en legendarisk schweizisk frihetskämpe... men 
historien har nordiska rötter) 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/tellskapelle/ 

 

- Sen tar vi båten över sjön Vierwaldstätter (3 timmar 12 min) till Luzern, eller åker med bussen 
till Luzern (bara 33 minuter). 

 

Sightseeing i Luzern 

https://www.luzern.com/de/highlights/die-stadt/ 

 

En mysigt berättarkväll i Luzern, sedan återfärd till Interlaken (1 timme 15 min) 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/tellskapelle/
https://www.luzern.com/de/highlights/die-stadt/


Dag 7, 2 september: Bernese Oberland 
Idag kan vi göra vad vi vill. 

Interlaken erbjuder så många möjligheter: Vandring, shopping, utflykter (till ex. titta under Dag 
1) 

https://www.interlaken.ch/ 

 

Allt kan nås individuellt med tåg, postbuss, linbana eller med båt. Du kan kombinera en båttur 
över Thunsjön, eller Brienzsjön med en Ånghjuljärnväg.  

https://brienz-rothorn-bahn.ch/ 

 

Spektakulärt är också (men inte för den som inte vågar), en tur över passet med Postbus: 

https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/postauto-paessefahrt-ueber-die-
zentralalpen/ 

 

Andrea Hofman, Düdingen/Schweiz, WhatsApp +41 79 775 18 30 / andrea.hofman308@gmail.com

https://www.interlaken.ch/
https://brienz-rothorn-bahn.ch/
https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/postauto-paessefahrt-ueber-die-zentralalpen/
https://www.myswitzerland.com/de-ch/erlebnisse/postauto-paessefahrt-ueber-die-zentralalpen/
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