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  ZWITSERLAND DAVOS-KLOSTERS

 Davos-Klosters
Vanuit trein & jacuzzi

Davos-Klosters is een van de bekendste en meest veelzijdige skigebieden 
van Zwitserland. En, zo ontdekten we, je kunt je zwembroek maar het beste 
altijd bij je hebben.

Tekst en fotografie: Bas van Oort
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Het oorspronkelijke plan was om u hier een 
lyrisch verhaal te vertellen over wintersport in 
Zwitserland in het algemeen en Davos-Klosters 
in het bijzonder. Belangrijk terugkerend ele-
ment daarbij zou zijn: de trein. Want vanaf het 
moment dat je op de luchthaven van Zürich 
afdaalt naar het station en het perron op stapt, 
verloopt je reis uitermate gesmeerd. Het spoor-
netwerk als een Zwitsers klokje – dag mag 
geen verrassing zijn – en hoe dieper je het land 
in boemelt, hoe romantischer de reis. Na een 
overstap in Landquart kun je zelfs ouderwets 
uit het treinraam hangen. Armen op de leuning 
van het raam, hoofd leunend op je armen. En 
terwijl de trein zich kronkelend een weg baant 
een volgende vallei in, snuif je een flinke snok 
frisse berglucht op en wordt je gezicht ver-
warmd door de zon die dankzij een wolkeloze 
hemel vrij spel heeft. De talloze Alpentoppen, 
allen witgekleurd door een laag verse sneeuw, 
dienen hier nog slechts als achtergronddecor. 
Al komt dat decor nog behoorlijk dichtbij als 
het spoor richting het einde van de reis de piste 
kruist. Skiërs glijden een klein tunneltje in en 
komen er aan de andere kant weer net zo snel 
uit. En dat alles met een grote glimlach gade-
geslagen vanuit de coupé. Ja, het leven lacht u 
toe in Zwitserland, en dan moet de eerste 
sneeuwbal nog gegooid worden.

Skiën als de zon opkomt
En daar zou het niet bij blijven, treintechnisch 
gezien. Want ook vanuit Davos zelf pak je een 

trein om verder omhoog de bergen in te gaan. 
Zet je daarvoor je wekker, dan kan dat al vóór 
acht uur ’s ochtends, als de zon nog wordt 
tegengehouden door de omringende bergen 
en de natuur kraakt van frisheid. Eén over-
stap en 1100 meter hoger stap je uit op berg-
station Weissfluhjoch, dat omgeven is door 
een maagdelijk skigebied. Een uitgestrekt 
netwerk van tot in de puntjes geprepareerde 
pistes waar nog helemaal niemand van af is 
geweest. Waar je, als je eenmaal beneden 
met zware benen en een gelukzalige grijns 
nog eens omkijkt, zo je eigen spoor na kunt 
gaan en je tijdens een kop cappuccino in de 
zon kunt concluderen dat het met je bochten-
werk wel goed zit vandaag. En dat allemaal 
dankzij de trein, die inmiddels al weer twee 
keer omlaag en omhoog is komen ratelen, 
steil tegen de berg op. Die trouwens, zoals 
vrijwel elke trein in Zwitserland, gemaakt is 
voor de levensgenietende landschapsbewon-
deraar. Het dak van glas, de ramen op pano-
ramastand. Alles om de natuur zo dichtbij 
mogelijk te brengen.

Holsboer & DiCaprio
Ja, dat was het oorspronkelijke plan, maar 
toen wist ik nog niet wat me een middag later 
te wachten zou staan. Eerst volgde een korte 
introductie over Willem-Jan Holsboer uit 
Zutphen. Een Nederlandse ondernemer die 
halverwege de 19e eeuw naar Zwitserland 
trok en tegenwoordig bekend staat als de 
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InformatIe:
Hoe kom je er?
Wij vlogen met Swiss Air 
(www.swissair.com) van 
Amsterdam naar Zürich, 
en pakten daar de trein 
naar Davos. Een retour
ticket boekt u al vanaf 
€135, p.p. Vluchtduur:  
1 uur en 20 minuten.
Voor meer informatie over 
treinen in Zwitserland, kijk 
op www.sbb.ch

Met de auto komt u na
tuurlijk ook in Davos. De 
afstand vanaf Utrecht is 
iets meer dan 900 kilome
ter, zo’n 9,5 uur rijden.

Slapen
Deden wij uitstekend in 
Hotel Grischa, recht te
genover het station in 
Davos Platz. Modern, stijl
vol en zeer comfortabel, 
en met bijbehorend 5 uit
stekende restaurants.  
Kijk voor prijzen, boekin
gen en meer informatie op 
www.hotelgrischa.ch

Skigebied
Het skigebied van 
DavosKlosters bestaat uit 
meerdere gebieden (Par
senn, Jakobshorn, Madri
sa, Rinerhorn en Pischa) 
en biedt in totaal zo’n 230 
kilometer aan piste. Zowel 
gecombineerde skipassen 
voor het hele gebied als 
losse passen voor de ver
schillende gebieden zijn 
verkrijgbaar. Meer infor
matie: www.davos.ch 

Praktisch

grondlegger van de kuuroorden in Davos. 
Want schone lucht, daar barst het hier van in 
de bergen. Daarna werd verteld over het Wor-
ld Economic Forum, een jaarlijkse bijeen-
komst van wereldleiders, topmensen uit het 
bedrijfsleven en beroemde acteurs die zich in-
zetten voor zaken als klimaatverandering. En 
zo kan het maar zo zijn dat je hotelbed in 
Davos datzelfde jaar nog wordt beslapen door 
Leonardo DiCaprio of Bill Clinton. Zouden die 
ook nog vóór de zon opkomt op 2.600 meter 
hoogte uitkijken over de bergtoppen van 
Graubünden?

De Jatzhütte
En toen volgde de gebeurtenis waardoor ik 
moest besluiten om dit hele verhaal compleet 
om te gooien. Ter hoogte van Davos Platz, een 
ander deel van het stadje, vind je de Jakob-
shorn. Ook bijna 2.600 meter hoog en een 
mooi skigebied vol blauwe en rode pistes. De 
zon stond weer hoog aan de hemel en midden 
in die schijnwerper lag de Jatzhütte. Zelf noe-
men ze het een bergrestaurant, of een party-
hut. En voor veel skiërs in Davos-Klosters is 
de Jatzhütte een van de hoogtepunten van 
hun wintersport. Niet zo gek, want weinig 
plekken op de piste zijn zo relaxt als het ter-
ras van deze berghut. Geen snoeiharde mu-
ziek, er wordt niet gedanst op tafel. Wat wel? 
Een immens, zonovergoten terras. Meerdere 
bars met lekker, lokaal bier, cocktails en een 
prima menukaart waar burgers en broodjes 

schnitzel worden afgewisseld met de wat 
meer traditionele Zwitserse gerechten. Alle 
bezoekers zijn vrolijk en ontspannen. Er zijn 
ligstoelen, loungebanken en lange biertafels. 
Maar het absolute hoogtepunt: de twee jaccu-
zi’s aan het eind van het terras. Loop je te ver 
door, dan kukel je zo het skigebied van de Ja-
kobshorn in. Het water is met 39 graden meer 
dan aangenaam. Het uitzicht is fenomenaal. 
Is het niet de winterzon die je in een warme 
roes van geluk dompelt, of het water, dan is 
het wel het besef dat je op bijna drieduizend 
meter hoogte, op een mooie middag in maart, 
in je zwembroek op de piste zit.

Zwembroek mee
U begrijpt, na de ontdekking van de Jatzhütte 
heb ik weinig aandacht meer gehad voor de 
rest van Davos, laat staan voor de trein. De 
hele middag bracht ik door in dat magische 
bubbelbad op het dak van Graubünden. Tot 
de zon langzaam onderging, de barman z’n 
bezem erbij pakte en het meubilair binnen 
achter slot en grendel werd gezet. Rozig pak-
te ik m’n ski’s en daalde ik weer af naar bene-
den. De glimlach in de trein naar Zürich, op 
de terugweg, was nog groter dan een paar 
dagen daarvoor. Omdat ik nu wist waar die 
Zwitserse treinen je naar toe kunnen bren-
gen. En omdat ik vanaf nu de gouden tip heb 
voor iedereen die gaat skiën in Davos. Ga je 
de Jakobshorn op? Neem vooral je zwem-
broek mee. •

124-127_SKI17_ZW_Davos.indd   127 26-10-16   16:07


	Davos P124.pdf
	Davos P125.pdf
	Davos P126.pdf
	Davos P127.pdf

