RAILHOBBY RAILTOUR
6 DAGEN BERNER OBERLAND (INTERLAKEN)
Reisperiode : donderdag 04/08 t/m dinsdag 09/08/2022
Reissom €. 1.495,00 p.p. (half pension) ; toeslag 1 persoonskamer €. 125,00.
Alle treinritten zijn bij de reissom inbegrepen.
Annuleringsverzekering €. 95,00. Alle kamers met TV/douche/toilet/WiFi
Instapplaatsen : Utrecht CS & ’s Hertogenbosch
Uitstapplaatsen : Arnhem CS & Utrecht CS.
Max. aantal deelnemers : 16.
donderdag 04 augustus 2022
Per ICE 105 rechtstreeks naar Basel SBB en aansluitend naar station Interlaken West. In Interlaken logeert u
vijf nachten in het gastvrije 3 sterrenhotel Central Continental, fraai gelegen aan de rivier de Aare en op
korte afstand ( 3 minuten) van het station. Uw (niet roken) kamer beschikt over TV, WiFi, bad of douche met

toilet & föhn. Er wordt elke ochtend een gevarieerd ontbijtbuffet verzorgd en ’s avonds geniet u van een
prima 3-gangen diner. Het hotel beschikt verder o.a. over een lift, terras en bar. Het centrum van de stad ligt
op een paar minuten wandelen en in de directe omgeving van het hotel bevinden zich diverse
horecabedrijven.
Interlaken ligt in het Berner Oberland tussen het Thuner- en het Brienzermeer aan de rivier de Aare. De stad
wordt gedomineerd door de drie machtige bergen Eiger, Mönch en Jungfrau. Deze vakantieplaats is een
perfect uitgangspunt voor talrijke (spoorse) activiteiten. Al aan het begin van de negentiende eeuw was
Interlaken beroemd vanwege zijn indrukwekkende bergwereld en werd bezocht door bekende mensen uit die
tijd, waaronder Johann Wolfgang von Goethe en Felix Mendelssohn Bartholdy. Het succes als toeristenplaats
werd door de uitbreiding van de Berner Oberland Bahnen in 1890 en de Jungfraubahn in 1912 nog eens
vergroot. Interlaken heeft twee treinstations. Interlaken Ost is het belangrijkste, Interlaken West is kleiner.
Vanaf deze stations gaan er treinen, bussen en boten naar alle bezienswaardigheden. De straat (Höheweg)
die beide stations verbindt is de belangrijkste winkelstraat. Al meer dan 100 jaar voert een kabelspoor niet
ver van het station Interlaken Ost 735 meter omhoog door het bos, langs het wildpark tot aan de Harder
Kulm op 1322 meter hoogte.

Dan is het nog maar vijf minuten lopen van het
bergstation naar het charmante restaurant met de
torentjes en het rode pannendak. Daar bevindt zich
ook
de
2-merenbrug
met
zijn
glazen
uitzichtplatform dat een ongehinderde blik biedt op
Eiger, Mönch en Jungfrau en de Brienzer- en
Thunersee.
Vrijdag 05 augustus 2022
Na het ontbijtbuffet lopen wij naar het busstation
en nemen de bus naar Wilderwill, een rit van ca. 10
minuten. Op het station van Wilderswill stappen wij
aan boord van de tandradtrein (smalspoor) die ons
naar de Schynige Platte brengt. De rit duurt 50
minuten en is erg de moeite waard. Ga rechts in de
trein zitten voor het beste uitzicht. Na vertrek gaat
de trein over de rivier de Lütschine. Daarna klimt hij de bergweiden in, en vervolgens door een dicht bos. Hier
en daar kunt u tussen de bomen door Interlaken en de Thunersee zien liggen. Via de glooiende velden naar
het kleine tussenstation Breitlauenen, bijna 1000 m hoger dan het vertrekpunt in Wilderswil.
Daarna blijft de trein hoogte winnen terwijl hij weiden, bomen en indrukwekkende rotsen passeert. Hij rijdt

door een paar tunnels, en het uitzicht wordt steeds mooier totdat uiteindelijk Schynige Platte wordt bereikt.
Deze spoorlijn is gebouwd in1893; heeft een lengte van 7,26 km en de spoorbreedte is 800mm.
Na de terugkeer in Wilderwill stappen we over op de Regiobahn die ons terug brengt naar station Interlaken
Ost. Gedurende de middag kunt u Interlaken op eigen gelegenheid verkennen of wellicht een boottrip op de
Thunersee maken. Het diner wordt in het hotel geserveerd.

Zaterdag 06 augustus 2022

Vandaag combineren wij diverse spoorritten
met een vaartocht op de Brienzersee. Vanaf
Interlaken Ost naar Meiringen. De spoorlijn
Meiringen - Innertkirchen is een vijf
kilometer lange
smalspoorlijn met een
spoorbreedte van 1000 mm in het kanton
Bern van de Meiringen-Innertkirchen-Bahn
(MIB). Het traject begint in Meiringen naast
het station van de Brünigbahn (inmiddels
Zentralbahn). Na twee kilometer bereikt
men de halte Aareschlucht West en de 1502
meter lange Kirchettunnel. In deze tunnel
bevindt zich de halte Aareschlucht Ost. Aan
het eind van het traject is de halte
Innertkirchen die zich op het terrein van de
Kraftwerke Oberhasli AG bevindt.

Hier is ook het depot en
werkplaats
gevestigd.
Na
terugkeer in Meiringen nemen
wij de trein naar Brienz, want
het volgende traject op ons
programma is een retourrit per
stoomtrein op de Brienzer
Rothornbaan. In ongeveer een
uur
duwen
de
kleine
stoomlocomotieven de rode
panoramawagens omhoog van
de
Brienzersee
naar
de
Brienzer Rothorn op ca. 2350
meter. Vanuit het gebied van
het UNESCO biosfeerreservaat
Entlebuch (Sörenberg) voert
ook nog een kabelbaan naar de
Rothorn. Het uitzicht op de
Berner Alpen, de Brienzersee,
het Grimselgebied, maar ook
richting Pilatus of Hohgant, is
ronduit fantastisch.
Het derde hoogtepunt vandaag
is
de
boottocht
met
Dampfschiff “Lötschberg” die ons in ca. 70 minuten van Brienz naar Interlaken brengt. Het diner wordt in het
hotel geserveerd.

Zondag 07 augustus 2022
Ook voor vandaag staan er weer een aantal mooi spoorritten op het programma. Wij rijden eerst per IR 2919
naar Luzern, de hoofdstad van het gelijknamige kanton en fraai gelegen aan het Vierwoudstedenmeer.

Beroemd is de Kapellbrücke: een 200 m lange overkapte
houten brug in het centrum, met 111 afbeeldingen aan de
binnenkant. De Wasserturm, uit ca. 1300, is aan de brug
vastgebouwd. De brug is in 5 minuten lopen bereikbaar vanuit
het station. Omstreeks het middaguur stappen wij dan aan
boord van de Luzern – Stans - Engelberg Bahn die ons in ca.
drie kwartier van Luzern naar kloosterdorp Engelberg brengt.
Het in 1120 gestichte benedictijnenklooster heeft ook nu nog
een bepalende invloed op het dorp. Nog altijd wonen, werken
en studeren daar de monniken. Stille getuigen van vervlogen
tijden zijn ook de resterende gebouwen uit de Belle Epoque. In
combinatie met de gezellige Zwitserse uitstraling geeft de
bijzondere architectuur het kloosterdorp een geheel eigen

charme.
Na terugkeer in Luzern reizen wij via de trajecten Luzern – Langnau, Langnau – Konolfingen, Konolfingen –
Thun en Thun – Interlaken West terug naar onze standplaats. Diner in het hotel.
Maandag 08 augustus 2022

Vandaag staat er nog een onvervalste smalspoordag op het programma! Vanuit Wilderswill reizen wij naar
Kleine Scheidegg en stappen hier over op de Jungfraubahn. Het traject naar het Jungfraujoch loopt van het

station Kleine Scheidegg naar de Eigergletsjer, waar de zeven kilometer lange tunnel begint die door de
Eiger en de Mönch tot op het Jungfraujoch loopt. Twee stops in de bergtunnels bieden door openingen in
de Eiger Noordwand; vanaf het hoogstgelegen treinstation in Europa op 3454 m. heeft u een spectaculair
uitzicht over de omliggende gletsjerwereld. De Jungfraubahn maakt gebruik van het tandradsysteem Strub.

Dit is ontwikkeld door de Zwitserse ingenieur en constructeur Emil Victor Strub (1858-1909).
Na terugkeer in Kleine Scheidegg nemen wij het smalspoor naar Lauterbrunnen en keren vervolgens via
Wilderswill terug naar Interlaken Ost. De rest van de middag bent u vrij. Het diner wordt weer in het hotel
geserveerd.

Dinsdag 09 augustus 2022

Helaas, maar we nemen na het ontbijtbuffet afscheid van het Berner Oberland! Met ICE 278 reizen wij vanaf
Interlaken West via Thun, Bern en Basel rechtstreeks naar Frankfurt Hbf en stappen hier over op de ICE 122.
Via o.a. Köln en Düsseldorf keren wij naar Arnhem en Utrecht terug. Helaas het einde van een schitterende
vakantiereis vol Zwitserse spoorse hoogtepunten.

