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Het (Ober-) Engadin 
met de bekende plaatsen St. Mortitz en Pontresina in het zuidoosten van Zwitserland is één van de 
mooiste langlaufgebieden van Europa. Je kunt er langlaufen over en langs de meren van het 
hoofddal, maar ook door de bossen op de flanken en in de geweldige zijdalen bij Sils, Maloja, Rosegg, 
Bever en Morteratsch. De loipes liggen tussen de 1750 en ruim 2000 meter en de zon schijnt er heel 
veel dagen per jaar.  

 
St.Moritz  
St.Moritz-Bad is het startpunt van de langlauftrekking. Het hotel, dat Vasa Sport heeft uitgezocht ligt 
direct aan de loipe van de Engadiner Ski Marathon, met 14200 deelnemers na de Vasa Loppet de 
langlaufmarathon met de meeste deelnemers.   
 

Hotels en voorzieningen 
Tijdens deze trektocht overnachten we in 3 verschillende comfortabe hotels en pensions. We hebben 
daarbij wel op de prijs gelet, want de zeer hoge prijzen zijn eigenlijk het enige nadeel van dit gebied. 
In St. Moritz verblijven we 4 nachten, in Pontresina 2 en in Maloja 1. Het hotel in St.Moritz-Bad ligt niet 
ver van de winkels, pinautomaat en het zwemparadijs. Het mondaine centrum van St.Moritz ligt iets 
verder en is echt een wandelingetje waard. Het pension in Maloja en het majestueuze hotel in 
Pontresina (met SPA) liggen in het dorpscentrum. pinautomaten zijn dus in de buurt.  
 

Geld 
De munteenheid is hier de Zwitserse Frank. Pinautomaten zijn in de buurt van alle hotels en je kunt op 
zeer veel plaatsen met pinpas betalen. Met Euro’s betalen kan ook, maar vaak tegen een slechte 
wisselkoers. 
 

Sneeuwzekerheid  
Het gebied is enorm sneeuwzeker. Onze reis is in de week na de Engadiner Ski Marathon. Deze 
marathon wordt vanaf 1969 georganiseerd en is in al die jaren door het weer maar één keer niet 
doorgegaan. In 1991 was er niet te weinig sneeuw, maar was het zo warm, dat langlaufen van zo veel 
mensen over de meren niet mogelijk was. 
Geen zorgen om de sneeuw dus, maar mocht er onverhoopt toch weinig sneeuw liggen gaat de reis 
gewoon door en zorgen we voor een goed alternatief programma.  
 

Het etappeoverzicht 
met kaartjes en hoogteprofielen kun je hier downloaden. 
 

Hoe kom ik in St.Moritz? 
Auto 

De snelste route naar St.Moritz gaat via Frankfurt-Stuttgart-Ulm-Memmingen-Bregenz naar Chur. 
Vanaf daar via de Julierpass naar Silvaplana en door naar St.Moritz. Als je in de winter niet over de 
Julierpass wilt rijden kun je ook voor deze route kiezen, waarbij je met de autotrein van Klosters naar 
Zernes rijdt. Voor de autobahnen in Zwitserland heb je een Zwitsers jaarvignet nodig.  
 

Trein 

Het is ook mogelijk met de trein naar St.Moritz te reizen. Met buslijn 9 ben je dan in 7 minuten en 2 
minuten wandelen bij het starthotel. Jouw grote voordeel: Comfortabel reizen en extra tijd in de 
sneeuw. Met 3 keer overstappen reis je vanuit Amsterdam, Utrecht of Arnhem naar St.Moritz. Dit kan 
met zowel de nachttrein (zaterdagavond vertrek) als de dagtrein met vertrek op zondagochtend. 
Informatie en tickets zijn verkrijgbaar bij de internationale balies op de grote NS-stations en bij 
Teleservice NS Internationaal, 0900-9296 (0,35 euro p.m.). We hebben ook goede ervaringen met 
www.treinreiswinkel.nl. Voor het reisschema kun je het beste kijken op www.bahn.de , deze Duitse 
routeplanner is zeer gedetailleerd en up to date.  
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