
 
 

 

 

 

SWITSERLAND en PASSIESPEL 

TOERPROGRAM 

19 – 27 Augustus 2022 

Augustus 
Vr 19 JOHANNESBURG – ZÜRICH 

Toerlede meld om 16:25 op die O.R. Tambo-lughawe in Johannesburg aan vir Vlug LX 289 wat 
om 19:25 na Zürich vertrek. 

Sa 20 ZÜRICH – BEATENBERG 

Aankoms om 06:10 te Kloten-lughawe, Zürich, van waar ons per bus na die Berner Oberland ry.  
Ons gaan vir die volgende vier nagte in Beatenberg tuis.  Laasgenoemde is 'n idilliese Alpedorpie 
wat op 'n hoogte van 1 250 m op 'n smal plato teen die 1 950 m hoë Niederhorn lê.   

Daar is seker nêrens in Europa 'n hotel wat mooier geleë is as juis dié hotel in Beatenberg nie.       
'n Mens kyk af op die diepblou Thunmeer en as jy opwaarts kyk, het jy 'n skouspelagtige uitsig op 
die drie bergreuse die Eiger, die Mönch en die Jungfrau, wat 'n fokuspunt in die omliggende 
Alpekettings vorm.  Dis onbeskryflik mooi!  Beatenberg lê naby dié bergreuse en ander beroemde 
bergspitse wat per kabelspoor bereik kan word.   

Die hotel is toegerus met 'n binnenshuise swembad, sauna en gerieflike wooneenhede.  Dit is 
strategies geleë – bv. slegs 10 minute se stap na die rattrein wat na die Thunmeer afgaan.  Daar is 
pragtige wandelpaaie in die omgewing en toerlede sê elke jaar:  "Ons kan maar net in die hotel bly 
en die onbeskryflike mooi natuurskoon geniet – dít op sigself is 'n ongelooflike vakansie!"   

Ná ons verblyf in dié mooi omgewing, verstaan 'n mens waarom die Berner Oberland (Bernese 
Hoogland) die juweel van Switserland genoem word.   

So 21 BEATENBERG 

Ma 22 BEATENBERG 

Di 23 BEATENBERG 

Wo 24 BEATENBERG – LUZERN – LICHTENSTEIN – OBERAMMERGAU 

Ná 'n paar wonderlike dae in die hart van Switserland neem die groep afskeid van Beatenberg en 
die vriendelike, behulpsame hotelpersoneel.  Ons ry deur Luzern en Lichtenstein na 
Oberammergau vir die hoogtepunt van die toer:  Die tienjaarlikse Passiespel wat die lyding, 
kruisdood, opstanding en hemelvaart van Jesus dramaties uitbeeld.  Ons oornag twee aande in die 
omgewing van Oberammergau.   

Do 25 OBERAMMERGAU 

Hierdie eg-Beierse dorpie is wêreldberoemd nie net weens die Passiespel nie, maar ook as gevolg 
van die pragtige muurskilderye, ongelooflike houtsneewerk en blommeprag wat hier voorkom.  
Oberammergau is ook 'n gewilde wintersport- en kuuroord. 

Vanoggend is daar tyd om in hierdie bekoorlike dorpie te stap en aandenkings te koop voordat die 
hoogtepunt van ons toer aanbreek:  Die aangrypende Passiespel wat om 14:30 begin.  Aandete 
word tydens pouse bedien.  Die tweede toneel begin om 20:00 en duur tot 22:30.  (Onthou om iets 
warms saam te neem indien dit sou koel word en om 'n klein flitsliggie byderhand te hou!)  

Ons oornag weer in die omgewing. 

Vr 26 OBERAMMERGAU – ZÜRICH – JOHANNESBURG 

Ons ry vandag 'n mooi roete na Zürich, waarvandaan ons vlug eers laataand vertrek.  Ons ruim tyd 
in om 'n fotostop in die omgewing van Neuschwanstein, koning Lugwig II se sprokieskasteel te 
maak.  Ons ry o.a. ook oor die Rynrivier en verby die Bodensee.  Vlug LX 288 vertrek om 22:40 
vanaf Zürich na Johannesburg.  

Sa 27 JOHANNESBURG 

Ons land om 09:10 in Johannesburg met die mooiste herinneringe aan 'n onvergeetlike toer.  

Die weer en toerlede se belangstellings bepaal ons dagprogram.  Ons 
onderneem daguitstappies of verken die omgewing van Beatenberg en/of 
Interlaken.  Laasgenoemde is 'n paradys vir inkopieliefhebbers.  Dis ook 'n 
heerlike plek om sommer net rond te loop en en die Switserse kultuur te 
beleef. 

 


