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Wintersportvakantie in het Haslital is skiën in een knus en 
familievriendelijk gebied op het zonneterras van het Berner 
Oberland. Maar je kunt er ook genieten van de prachtige natuur 
en de heerlijke rust. En paragliden. Als je durft.

HASLITAL ZWITSERLAND  

HaslitalZWEVEN VAN  
GELUK IN HET

Populair skigebied 

bij families
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toch. Nu bungel ik in een zitje als een soort 
schommel voor volwassenen. Net als ik me on-
gevoelig voor de zwaartekracht waan, komt de 
land ingsbaan in zicht: kinderskiparadijs Ski-
häsliland.

Van jong tot oud
Kon ook niet missen. Het Haslital is namelijk 
een geliefd skigebied bij families in het Berner 
Oberland. De pistes zijn breed, overzichtelijk 
en veelal blauw of rood. Met in het hart van 
het weidse skigebied Skihäsliland, een groot 
oefenterrein voor kinderen én beginners. Zoals 
ik. Tussen de ukkies door stuntel ik naar bene-
den. Gelukkig is skilerares Yvonne geduldig. 
En warempel, aan het einde van de les kan ik 
die kleintjes bijhouden. Even denk ik aan lan-
gere afdalingen dan die van het kinderbergje, 
maar als ik enkele doorgewinterde skiërs voor-
bij zie sjezen, voel ik me vooral een glijdende 
pizzapunt. Nee, dat is (nog) niet mijn domein. 
Of dat van de aandoenlijke ukkepukkies. Wel 
van hun ouders. Als ze de eerste skistapjes van 
hun kroost hebben vastgelegd, waaien ze ra-
zendsnel over het gebied uit. Van de rode piste 
op het hoogste punt (2433 m) tot de uitdagen-
de zwarte piste van Planplatten naar de Mä-
gisalp. Met een permanent raceparcours van 
250 meter met automatische tijdmeting en een 
funpark tevens de ideale plek om zelf weer 
lekker kind te zijn. 

Wildromantisch 
Ook voor de niet-boarders en skiërs is er ge-
noeg te beleven. Zo kun je er perfect sleeën, 
hiken en langlaufen, maar samen met mijn 
reisgenoten kies ik ervoor om het sneeuw-
schoenwandelen uit te proberen. Locatie: het 
wildromantische Rosenlauital. 
 
Vanaf de start bij Schwarzwaldalp zet onze 
70-jarige gids Emil er meteen de pas in. In 
zijn spoor zwoegen we omhoog. Hoewel we 
de kortste route doen (ca. 2 uur) en ‘slechts’ 
250 meter klimmen, is het al snel peentjes 
zweten. Maar het is het meer dan waard. 
Precies op het moment dat we op het hoogste 
punt van de tocht (1700 m) genieten van het 
overweldigende natuurschoon en de oorver-
dovende stilte, piept de zon boven de Wetter-
horn uit. Binnen een seconde verandert het 
landschap in een fonkelend sneeuwtapijt. In 
de verte liggen de Eiger, Mönch en Jungfrau 
harmonieus op een rij. Niemand die iets zegt. 
Is ook niet nodig. Het Haslital zegt genoeg. •

Als een vogeltje zo vrij zweef ik door de lucht. 
Om mij heen honderden wit besneeuwde 
bergtoppen tegen een hemelsblauwe lucht, in 
de verte het glinsterende en fjordachtige meer 
van Brienz en onder mij skiënde ‘Playmo-
bil-poppetjes’. Over een uitzicht gesproken. 
Een minuut geleden had ik echter nog vaste 
grond onder mijn voeten. Weliswaar op de top 
van de berg Planplatten (2250 m) en stevig in 
het harnas met paraglidepiloot Stephan, maar 

  HASLITAL ZWITSERLAND

Praktisch
BERN
Wil je eens wat anders tijdens je winterva-
kantie? Bezoek Bern! De fraaie hoofdstad 
van Zwitserland ligt op slechts een uur rij-
den (anderhalf uur treinen) van Meiringen. 
De beloning: een historische binnenstad 
met middeleeuwse charme, kilometer-
slange- en overdekte - winkelpromena-
des, verborgen (culinaire) werelden in 
schitterende kelders , en imposante 
bouwwerken zoals de Zytglogge en het 
Bundeshaus. Als je het toch hogerop wil 
zoeken, moet je beslist naar Gurten. Op 
deze 864 meter hoge huisberg valt pas 
goed op dat de oude binnenstad op een 
schiereiland ligt, in de binnenbocht van 
een geweldige slinger van de Aare. En je 
kunt er nog skiën ook. Kijk voor meer in-
formatie op de site van Bern Tourismus: 
www.bern.com. 

MEIRINGEN
Meiringen is met zijn 5000 inwoners het 
grootste en belangrijkste dorp in het Has-
lital. Het ligt op 600 meter, maar heeft 

goede verbindingen naar de hoger gele-
gen ski- en wandelgebieden. Daarnaast 
staat Meiringen bekend als de geboorte-
plaats van de meringue en vinden ook 
hordes Sherlock Holmesfans hun weg 
naar dit veelzijdige dorp. De detective zou 
hier op dramatische wijze zijn overleden 
en ter nagedachtenis is een kleine kerk 
ingericht als museum.

FAMILIES WELKOM
Het Haslital is onderscheiden met het 
kwaliteitskenmerk ‘Families Welkom’. De 
regio geeft dan ook aan families de hoog-
ste prioriteit en speelt met onder andere 
kinderanimatie, kinderopvang, gezinsac-
commodaties en familievriendelijke prij-
zen in op de behoeften van ouder en kind.

INFORMATIE:
Zwitserland Toerisme
www.MySwitzerland.com of telefo-
nisch: 00800 100 200 30 (ook voor boekin-
gen)

HASLITAL
www.haslital.ch
Jungfrau Region Tourismus
www.jungfrauregion.ch 
Vakantieregio Bern – Berner Oberland
www.madeinbern.com

SKIËN:
Pistes: totaal 60 km: 34 km rood, 20 km 
blauw, 6 km zwart Skiliften: 4 sleepliften, 
4 stoeltjesliften, 4 cabineliften Skipas: 
volw 6 dgn: € 267,-; kind 6 dgn € 137,- * 
Prijzen zijn onderhevig aan koersschom-
melingen

ETEN & DRINKEN:
Uiteraard op de piste. Lunchen met uit-
zicht? Eet je rösti of schnitzel dan in pano-
ramarestaurant Alpen Tower. Gelegen op 
2250 meter hoogte heb je een spectacu-
lair 360° uitzicht over het Haslital en de 
omliggende bergen. Of kies voor een ech-
te Alpenervaring in restaurant Balis, een 
150 jaar oude hut met typisch stevig berg-
voedsel.

Ook voor  niet-boarders is er genoeg te belevenHet Haslital is geschikt voor jong én oud

Panoramaview over Bern

Skiën met ver-
bluffend uitzicht
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