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Toeristische informatie Graubünden - Dagtochten
Inleiding
Deze brochure bevat praktische informatie van de website www.MySwissAlps.com over Graubünden. Onze
website richt zich op mensen die een (zomer)vakantie in Zwitserland overwegen, waarbij de vakantieregio’s
het Berner Oberland, Wallis en Graubünden de meeste aandacht krijgen. U vindt er onder andere
wandelroutes, dagtochten, verblijfplaatsen, reistips, foto’s, links, e-cards en downloads zoals screensavers
en achtergrondplaatjes voor uw computer. Ook kunt u bij ons hotels en vakantiewoningen boeken en
treinabonnementen zoals de Swiss Pass bestellen. Wij nodigen u uit zich bij ons in te schrijven via onze
website, zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen brengen wanneer er nieuwe informatie aan de website
is toegevoegd.
De informatie in deze brochure is afkomstig van onze website en is gedateerd zoals is aangegeven onder
elke bladzijde. Bezoek www.MySwissAlps.com voor recente informatie en een recente versie van deze
brochure. Wij kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid
aanvaarden voor de consequenties van het gebruik van de informatie. Deze brochure wordt u gratis
aangeboden en mag zowel in digitale vorm als gedrukt worden verspreid, onder de voorwaarde dat de
inhoud ongewijzigd blijft. De brochure zal niet in gedrukte vorm door MySwissAlps.com worden verspreid
en is alleen beschikbaar via onze website om zelf af te drukken.
Andere brochures in deze serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantie in Zwitserland - Overzicht van het land
Het Berner Oberland - Overzicht van de regio
Het Berner Oberland - Wandelroutes
Het Berner Oberland - Dagtochten
Wallis - Overzicht van de regio
Wallis - Wandelroutes
Wallis - Dagtochten
Graubünden - Overzicht van de regio
Graubünden - Wandelroutes

Wij wensen u een plezierig verblijf in Graubünden.
MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland
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Weisshorn, Arosa
"Meer dan 100 km ver kijken"
De Weisshorn is een heel bijzonder stukje Zwitserland. Het is zeker niet het hoogste uitzichtpunt van het
land, maar de ligging is uniek. U ziet vele tientallen bergen en ver in het dal is de stad Chur goed te zien.
Bij helder weer kunt u uitzonderlijk ver kijken. Zelfs de Jungfrau is te onderscheiden, die hemelsbreed ruim
125 km verderop in het Berner Oberland ligt. Het uitzicht lijkt enigszins op dat van de Parpaner Rothorn.
Het station van de kabelbaan is zo'n 5 minuten lopen vanaf station Arosa.

Winkelen in Chur, Chur
"Winkelen in een oude stad"
Het centrum van Chur bestaat uit twee gedeelten. Het wat nieuwere deel ligt het dichtste bij het station en
daar vindt u de grotere warenhuizen. Even verderop ligt het historische deel van de stad, met leuke
pleintjes en smalle straatjes met kleinere winkels. Chur is een van de weinige plaatsen in Graubünden
waar u veel winkels aantreft. Bovendien zijn er de nodige restaurants en café's.

Parpaner Rothorn, Lenzerheide
"Actief of educatief op 2800 m hoogte"
Het uitzicht op de Parpaner Rothorn is enigszins te vergelijken met dat van de Weisshorn bij Arosa. Beide
uitzichtpunten liggen slechts een paar kilometer van elkaar, maar de reisduur is enkele uren omdat er geen
directe verbinding tussen Lenzerheide en Arosa is. Naast een heel mooi uitzicht biedt de Parpaner Rothorn
informatie over de geologie van de omgeving door middel van enkele borden en uitsneden in rotsen. Ook
kunt u zich sportief vermaken door bijvoorbeeld met de mountainbike naar beneden te fietsen (alleen voor
goed getrainde sporters). Het dalstation van de kabelbaan ligt even buiten Lenzerheide en is met de auto
of de bus te bereiken.

Diavolezza, Pontresina
"Het beroemdste panorama van Graubünden"
Een uitzicht dat u zeker niet mag missen is dat van Diavolezza (2973 m). U ziet hier de besneeuwde
wereld van onder andere de Piz Bernina (4049 m), de Piz Zupò (3996 m) en de Piz Palü (3901 m). Ook op
het uitzichtpunt zelf ligt 's zomers niet zelden een dikke laag sneeuw. Het dalstation van de kabelbaan is
prima bereikbaar met de auto en de trein.

Muottas Muragl, Pontresina
"Zonsondergang boven het Oberengadin"
Op dit uitzichtpunt vindt u een hotel-restaurant met terras en een kleine speeltuin. Verder is er een heel
mooi uitzicht over het Val Bernina en het Val Roseg. Ook kunt u Celerina, St. Moritz en de achterliggende
meren goed zien. Muottas Muragl is tevens een prima uitgangspunt voor wandelingen. Zo kunt u
bijvoorbeeld van Muottas Muragl naar Alp Languard boven Pontresina lopen. De bergtrein waarmee u deze
Muottas Muragl kunt bereiken is een van de weinigen die ook 's avonds rijdt, en daardoor is het mogelijk
om de zonsondergang vanaf grote hoogte te bekijken, al dan niet onder het genot van een diner. De
bergtrein vertrekt vanuit Punt Muragl. U kunt hier parkeren maar de bus en de trein stoppen er ook.
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Piz Lagalb, Pontresina
"Winter en zomer in één oogopslag"
Het dalstation van de Piz Lagalb ligt dicht bij het dalstation van Diavolezza. Dat zou u wellicht het idee
kunnen geven dat een bezoek aan beide uitzichtpunten wat overdreven zou zijn. Toch geeft de Lagalb een
totaal ander beeld en het is zeker de moeite waard om ook hier een kijkje te nemen. U ziet in de diepte de
treinen en auto's over de Berninapas en langs het Lago Bianco rijden. Aan de overkant van de pas ziet u
de besneeuwde bergwereld en verderop kijkt u in het warme dal van Poschiavo. Aan de horizon ligt Italië.
De dalstations van de Piz Lagalb en Diavolezza zijn prima bereikbaar met de auto en de trein.

Piz Corvatsch, St. Moritz
"365 dagen per jaar wintersport"
De kabelbaan naar de Corvatsch brengt u bij het hoogst bereikbare punt van Graubünden. Op 3303 m
hoogte kunt u genieten van een panorama van besneeuwde bergen, waaronder de Piz Bernina (4049 m).
De kabelbaan eindigt niet op de top van Piz Corvatsch, maar lopend is deze wel te bereiken. Neem echter
wel geschikte kleding en schoeisel mee voor dit besneeuwde pad. Het tussenstation van de kabelbaan,
Murtel (2699 m), is een uitgangspunt voor diverse wandelingen, bijvoorbeeld naar Furtschellas bij Sils
Maria. Het dalstation van de kabelbaan ligt in het dorpje Surlej en is met de bus vanuit St.Moritz te
bereiken. Er is ook een grote parkeerplaats.

Piz Nair, St.Moritz
"Het dak van St.Moritz"
Vanuit het centrum van St.Moritz kunt u met een bergtrein naar station Chantarella, vlak boven de stad.
Hier stapt u over om met een soortgelijke trein naar Corviglia te gaan. Tenslotte brengt een geheel
vernieuwde kabelbaan u tot vlak bij de top van de Piz Nair (3056 m). Hier heeft u een weids uitzicht over
St.Moritz-Bad en de meren in het dal. Aan de overkant van het dal is het bergstation van de Corvatsch te
onderscheiden. Piz Nair is ook een startpunt voor mooie wandelingen zoals Piz Nair - Bever.

Winkelen in St.Moritz, St.Moritz
"Winkelen in stijl"
St.Moritz heeft de meeste uitgebreide en luxe winkelmogelijkheden in de wijde omgeving. De stad bestaat
uit St.Moritz-Dorf en St.Moritz-Bad. Het station ligt in St.Moritz-Dorf. Vanuit het station loopt u in circa 10
minuten naar het centrum, waar vele winkels te vinden zijn. Er zijn voldoende restaurants om even te
lunchen, en u kunt eventueel een korte wandeling maken over de promenade langs het meer. Met de bus
of lopend kunt u St.Moritz-Bad bereiken. De winkelmogelijkheden zijn hier wat beperkter. De grootste
supermarkt van de stad ligt aan de weg tussen St.Moritz-Dorf en St.Moritz-Bad.
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Bernina Express, Chur - Filisur - Pontresina - Tirano
"Een indrukwekkende reis naar Mediterrane streken"
De Bernina Express is van oudsher dè trein om Graubünden te doorkruisen. Inmiddels zijn er met name
zomers verschillende Bernina Expressen in de dienstregeling van de Rhätische Bahn opgenomen. De
klassieke route loopt van Chur via Thusis, Filisur, Pontresina en Poschiavo naar Tirano. Deze reis duurt
circa 4 uur. Na het vertrek uit Chur rijdt de trein al snel een groen dal in. In deze streek zijn veel oude
burchten te zien. Vlak voor Filisur rijdt de trein over het beroemde Landwasserviadukt. De trein rijdt langs
de berghelling, parallel aan het riviertje Albula, en blijft hoogte winnen. Via enkele keerlussen worden nog
wat extra verticale meters overwonnen. Meteen na Preda begint de tunnel onder de Albulapas. Aan de
andere kant komt de trein in het Val Bever terecht, en vervolgens in het brede dal van het Oberengadin. Na
Pontresina wordt weer hoogte gewonnen en rijdt de trein op weg naar de Berninapas langs de schitterende
Morteratsch-gletscher. Eenmaal op de Berninapas rijdt u hoog boven de boomgrens langs het Lago
Bianco, dat zijn naam dankt aan het feit dat het 's winters compleet is dichtgevroren. Daarna volgt een
lange afdaling naar het dal van Poschiavo, waar een Italiaanse cultuur heerst inclusief palmbomen en
wijngaarden. Even voorbij Brusio is er een heel apart bouwwerk: een keerlus op een viaduct. U kunt vanuit
de achterkant van de trein de voorkant tegenover u zien rijden. De rit eindigt enkele kilometers over de
Italiaanse grens in Tirano. Het is verstandig om zitplaatsen te reserveren in de Bernina Express. Soms is
dat zelfs verplicht.

Glacier Express, Disentis/Mustér - Chur - Filisur - St.Moritz
"Doorkruis Zwitserland in een wereldberoemde trein"
De meest beroemde Zwitserse trein is ongetwijfeld de Glacier Express. Bij deze 'langzaamste sneltrein ter
wereld' is de schoonheid van het landschap van groter belang dan de reissnelheid. De trein start in Zermatt
(Wallis) en rijdt via Brig, Andermatt, Disentis/Mustér, Chur en Filisur naar St.Moritz in Graubünden. Voor
deze rit moet u een hele dag de tijd nemen. Wanneer uw vakantie bestaat uit een bezoek aan Wallis en
Graubünden, dan is deze trein een uitstekende manier om u te verplaatsen tussen beide gebieden. Verblijft
u alleen in Graubünden, dan kunt u natuurlijk ook een deel van het traject afleggen, bijvoorbeeld van
Disentis/Mustér naar St. Moritz.
Na vertrek uit Zermatt daalt u eerst af in het mooie Mattertal, om vervolgens bij Visp het brede Rhônedal te
bereiken. Even later arriveert de trein in Brig op een perron dat op het stationsplein voor het eigenlijke
stationsgebouw ligt. Daarna wint de trein weer langzaam hoogte in het steeds smaller wordende Rhônedal.
Na Andermatt begint de klim naar de Oberalppas waar zowel de Rijn als de Rhône ontspringt. De trein
daalt af naar het Rijndal en na Ilanz volgt een traject waarbij u witte rotswanden zult zien. Dit deel van de
Rijn wordt ook wel de 'Swiss Grand Canyon' genoemd. Na de stop in Chur rijdt de trein enkele kilometers in
tegengestelde richting over hetzelfde traject terug. Na Reichenau rijdt u al snel een groen dal in. In deze
streek zijn veel oude burghten te zien. Vlak voor Filisur rijdt de trein over het beroemde Landwasserviadukt.
De trein rijdt langs de berghelling en blijft hoogte winnen. Via enkele keerlussen worden nog wat extra
verticale meters overwonnen. Meteen na Preda begint de tunnel onder de Albulapas. Aan de andere kant
komt de trein in het Val Bever terecht, en vervolgens in het brede dal van het Oberengadin. Even later
arriveert u in St.Moritz.
Een interessante bijkomstigheid is dat deze trein dankzij de samenwerking van twee
spoorwegmaatschappijen kan rijden: tussen Zermatt en Disentis/Mustér is de Matterhorn Gotthard Bahn
verantwoordelijk, en daarna de Rhätische Bahn (RhB). Het is verstandig om zitplaatsen te reserveren in de
Glacier Express. Soms is dat zelfs verplicht.
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Heidi Express, Landquart - Davos - Filisur - Pontresina - Tirano
"Ontdek Graubünden in enkele uren"
Een rit met de Heidi Express is vergelijkbaar met de Bernina Express. Het eerste deel van de route
verloopt echter anders. Deze trein start in Landquart en rijdt via Klosters en Davos naar Filisur, Pontresina
en Tirano. Het traject tussen Landquart en Filisur loopt door de fris groene streek Prättigau. De trein rijdt
niet over het beroemde Landwasserviadukt, maar wel over het Wiesnerviadukt, meteen na station Wiesen.
Het is verstandig om zitplaatsen te reserveren in de Heidi Express. Soms is dat zelfs verplicht.

Uit eten in de trein, Chur - Filisur - St.Moritz (bijvoorbeeld)
"Culinair genieten met een schitterend uitzicht"
Een diner combineren met uw reis bespaart niet alleen tijd, maar is ook gewoon erg leuk. In heel
Zwitserland zijn met name InterCity-treinen en internationale treinen voorzien van een restaurant. In
Graubünden geldt dit bijvoorbeeld voor een aantal sneltreinen op het traject Chur - Thusis - Filisur St.Moritz, en in een aantal gevallen voor de Glacier Express. Het treinpersoneel verzorgt een prima
maaltijd voor u terwijl u van het landschap geniet. De prijzen zijn vergelijkbaar met andere restaurants. U
kunt in het spoorboekje precies zien welke trein een restaurant heeft.
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