Met het Openbaar Vervoer naar Zwitserland

Reizen met het OV
Alle chalets van FlexChalet zijn met het Openbaar Vervoer te bereiken. In deze informatie zullen wij u
zoveel mogelijk inlichten over het OV mogelijkheden.
Alle aangegeven prijzen zijn richtlijnen. Voor de precieze prijzen vragen wij u contact op te nemen met
de verantwoordelijke reisorganisatie.
Vanuit Nederland/België kunt u naast de auto op 2 manieren bij de chalets komen. U kunt vanaf
Nederland/Belgie direct met de trein naar Zwitserland reizen of u kunt vliegen naar Genève-Airport en
vanaf daar met de trein verder reizen of een auto huren op Genève-Airport.

Vliegen naar Zwitserland
Via de verschillende vliegsites op het internet is het mogelijk om vluchten te boeken naar GenèveAirport. Wij raden aan om niet een vlucht te laat op de dag te nemen. Vanaf het vliegveld is het namelijk
nog minimaal 2 uur reizen naar het treinstation in het dal, waar vandaan u met de lokale bus of
Funiculaire (bergtrein) naar het dorp moet. Deze lokale diensten hebben hun laatste rit naar het dorp
vaak rond 21h00.
Een andere optie met vliegen is het vliegveld van Basel-Mulhouse. Dit vliegveld ligt verder weg van de
chalets (ongeveer 4 uur met de trein), maar kan in prijs soms aanzienlijk voordeliger zijn, zelfs met de
extra kosten van de treinreis. Ook Zurich Airport is een goed optie. De reistijd is dan ongeveer 3 uur.
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Vliegen naar Zwitserland

Voor het reizen met de trein zijn er enkele belangrijke aandachtspunten:
Bij het kopen van de treinticket raden wij aan om als eind station het dorp te nemen waar u zult
verblijven De bus of Funiculaire (bergtrein) ticket zit dan in uw treinticket inbegrepen.
Het eindstation is ‘Montana Gare’.
Crans Montana: Sierre-Siders  2 uur reizen ±
CHF 60 p.p. enkele reis (CHF 15 extra naar Montana)
LET OP !!! Het station staat nog niet op de borden aangegeven op het station Genève-Airport.
U moet de IR (Inter Regionaal) trein hebben met als eindbestemming Milaan of Brig. Deze trein stopt in
Sierre.
Enkele tussenhaltes die al wel op het bord staan aangegeven zijn Lausanne en Montreux.
Als u de trein neemt vanaf Basel of Zurich verwijzen wij u naar de SBB-site (zie laatste pagina voor het
overzicht)

**Lees verder op pagina 4
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Met de trein naar Zwitserland

Met de trein naar Zwitserland
Vanuit zowel Nederland en België zijn er
verschillende mogelijkheden om bij het chalet te
komen met de trein. Welke trein u ook neemt, u
zult minimaal 2x moeten overstappen. De eerste
halte waar u moet overstappen is Basel. De 2e en
eventueel andere overstapplaatsen zijn afhankelijk
van de treinreis die u geboekt heeft.
De treinreis zal 10-14 uur duren.
Vanuit andere landen zijn er verschillende
reismogelijkheden voor de trein en is het
afhankelijk waarvandaan u reist.
Ook bij het boeken van de treinreis raden wij aan
te boeken t/m het dorp waar u verblijft, specifiek
de halte ‘Montana Gare’.
Om onbekende reden lukt het niet alle gasten om
een treinticket t/m het dorp te boeken. In sommige
gevallen blijkt de treinticket alleen mogelijk te zijn
t/m het dorp in het dal (Sierre/Siders). In dit geval
moet u bij aankomst op het station een ticket
kopen voor de bus of de Funiculaire.

Voor het reizen met de trein zijn er enkele
belangrijke aandachtspunten:
Bij het kopen van de treinticket raden wij aan om
als eind station het dorp te nemen waar u zult
verblijven (zie laatste pagina voor het overzicht). De
bus of Funiculaire ticket zit dan in uw treinticket
inbegrepen.
Uw eindstation in het dal is Sierre-Siders.
LET OP !!! Dit station staat vaak nog niet op de
borden aangegeven op het vertrekstation.
Zorg dat u van tevoren weet op welk spoor u moet
zijn.
Houdt met het boeken van de reis rekening met
overstap tijd bij de treinstations. Vertragingen
kunnen roet in het eten gooien. Als u met
hond(en) reist, zorgt u ook voor genoeg tijd om
de hond uit te laten tussendoor.

Wij raden aan om niet te laat op de dag aan te
komen op het treinstation in het dal waarvandaan u
met de lokale bus of Funiculaire naar Montana
moet. Deze lokale diensten hebben hun laatste rit
naar het dorp vaak rond 21h00.
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Van treinstation naar het chalet

Van treinstation Sierre/Siders naar Crans Montana
Eenmaal aangekomen op station Sierre/Siders kunt u op verschillende manieren verder
• Buiten het station volgt u de rode lijn op de grond. Deze leidt u naar de Funiculaire welke als eindpunt
Montana, Gare heeft (10 à 20 minuten afhankelijk of u de directe verbinding heeft of met alle stops).
Zoals eerder aangegeven raden wij aan bij het kopen van de treinticket deze direct t/m Montana Gare te
nemen
Vanaf het station in Montana raden wij u aan om een taxi te nemen naar het chalet.
•

U kunt direct vanaf het station Sierre/Siders een taxi nemen naar het chalet in het dorp.

•

Vanaf station Sierre/Siders rijden ook bussen naar station Montana (+-/ 40 min.). Vanaf het station in
Montana raden wij u aan om een taxi te nemen naar het chalet.

•

Bij het treinstation is een taxi standplaats. Wij kennen niet de prijzen van deze taxi’s. Op de laatste
pagina vindt u de taxi bedrijven uit het dorp, met een prijs indicatie

FlexChalet Westvlietweg 60 NL-2491 ED Den Haag Postbus 95373 NL-2509 CJ Den Haag
T: +31 (0)70 347 23 23 / +41 27 481 00 00 info@FlexChalet.com www.FlexChalet.com

Bedrijven informatie

Algemen bedrijven
• NS (Nederlandse Spoorwegen) Via de website www.ns.nl kunt u informatie vragen over de treinreis
vanuit en terug naar Nederland. Prijzen zijn te variërend om een indicatie te kunnen geven.
•

NMBS (Belgische Spoorweg). Via de website www.b-rail.net kunt u informatie vragen over de treinreis
vanuit en terug naar België. Prijzen zijn te variërend om een indicatie te kunnen geven.

•

SBB CFF FFS (Zwitserse Spoorwegen). Via de website www.sbb.ch kunt u makkelijk een reisoverzicht
opvragen. Zo weet u precies op welk spoor u moet zijn en hoe laat. Boven in de pagina kunt u kiezen
voor o.a. Engels.

Bedrijven voor reis Crans Montana
- SMC. Transport bedrijf die zowel de bus als de Funiculaire verzorgen van Sieere naar Crans-Montana.
www.cie-smc.ch
-Taxi Jacky Tel. 0041-(0)27 481 53 65
Montana  Chalet +/- 20 CHF
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