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The Alpina heeft 
schitterend uitzicht, 
onder andere op de 
drieduizend meter hoge 
gletsjer Glacier 3000. 

Gstaad is een van de meest mondaine wintersportoorden van 
Zwitserland. Ontdek dit traditionele chaletdorp, dat baadt in  
moderne luxe.

FotograFie  Alan Jensen  tekst  Harmke Kraak  m.m.v.  Grand 
Hotel Bellevue, The Alpina Gstaad, www.myswitzerland.com

Shoppen & skiën in

Gstaad
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Logeren

The Alpina Hotel
Een mix van trendy design  
en Zwitserse traditie, met 
verschillende restaurants en 
een luxe Six Senses Spa met 
binnen- en buitenbad
Alpinastrasse 23
www.thealpinagstaad.ch

Grand Hotel Bellevue
Modern-klassiek hotel  
met allure, in het centrum van 
Gstaad. Restaurant Prado 
heeft een Michelinster.  
Untergstaadstrasse 11-21
www.bellevue-gstaad.com

Gstaad Palace
Honderdjarig klassiek hotel
Palacestrasse 28
www.palace.ch

Hamilton Lodge 
Smaakvolle, moderne lodge 
van een Nederlands echtpaar, 
pal aan de piste, met 24 
kamers, een spa en 
restaurant met zonneterras.
Mittelstation Rinderberg
Zweisimmen
www.hamiltonlodge.ch

shoppen

InTerIeUr

Moods by Rougemont 
Interiors
Interieurontwerpster Pascale 
Mangiardi verzamelt veel 
accessoires van onder meer 
Scapa Home, Baobab en het 
Nederlandse Eichholtz 
Viktoriastrasse 1
www.rougemontinteriors.com

Chaletbau Matti
Maatwerk in hout, glas  
en steen
Rotlistrasse 1
www.chaletbaumatti.ch
 
Marti Interiors
Interieurdesign in elke 
gewenste stijl
Chalet Zentrum  
Untergstaadstrasse 24
www.marti-interiors.ch

MoDe
 
Prada Trois Pommes
Kleding, schoenen en tassen 
van wereldklasse 
Chalet Zentrum 
Suterstrasse 1
www.prada.com  

Het sneeuwt en de daken van de chalets krijgen een witte 
laag. Zo ook de St.Niklaus Kapelle, een schattig kerkje uit 
1402 aan de Promenade, de autovrije hoofdstraat van 
Gstaad. Sportieve heren, dames met bontkragen en trendy 
meisjes en jongens bevolken deze winkelstraat met louter 

high-end merken. Gstaad is een traditioneel chaletdorp en tegelijk baadt 
het in moderne luxe. Dat is de unieke charme ervan.  
We passeren Prada, nemen een kijkje bij Louis Vuitton, stuiten op Cho-
pard, Chanel, Ralph Lauren, Moncler, en ga zo maar door. De winkel van 
Vuitton valt op door het lichte hout, de zaak van Ralph Lauren door het 
warme, donkere hout. In een zijstraat valt ons oog op Moods, een trendy 
interieurzaak. Enigszins een vreemde eend in de bijt tussen alle design-
winkels is galerie Simple. Hier toont kunstenaar Greg Holt werk van 
eigen hand en van bevriende kunstenaars. Fascinerend is bijvoorbeeld 
een rendierkop van winegums en de mobile met papieren vogels. Greg 
komt uit Londen, groeide op in Zimbabwe, woonde in Zuid-Afrika en 
heeft nu zijn hart verpand aan het gemoedelijke, maar mondaine Gstaad. 

Chocolade en roze champagne 
Bij wijnhandel Le Caveau de Bacchus testen we de lokale wijnen en bij 
bakkerij Early Beck proeven we ambachtelijk vervaardigde chocolade, 
waaronder Pavés. Deze chocolaatjes worden verpakt in mooie dozen met 
een strik. De naam Early Beck is een verbastering van Oehrli Bäckerei, 
maar de uitspraak daarvan was te veel gevraagd voor de buitenlandse  
bezoekers. Als lunch kiezen we voor een octopuscarpaccio bij restaurant 
Basta. Op de ruit staat ‘Hereinkommen, wohlfühlen, geniessen’. Basta 
grenst aan Pernet Comestibles. Deze delicatessenzaak is een genot om te 
bezoeken: meringues, kazen, wijnen en tal van andere streekproducten 

Uitzicht vanaf het balkon van  
een kamer in The Alpina. 

Rit met de 
paardenkoets.

Bij de entree van interieurwinkel Moods.

Hermès in Zwitserse kerstsfeer.

Hamilton 
Lodge  
ligt pal aan 
de piste.Beeldje op de Promenade.

Schoenen van Vuitton. Bonbons van patisserie Early Beck.

De winkel van Louis Vuitton  
aan de Promenade.

De etalage van 
Louis Vuitton.
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zover het oog reikt, maar ook kaviaar uit Rusland en champagne – rosé en 
brut – uit Frankrijk. Voor het lokale tintje werden de etiketten versierd met 
paper cutting. ‘We bedienen bijna alle hotels en restaurants in Gstaad en 
omgeving,’ vertelt mede-eigenaar Michael Kneubühler.

Hightech en koebellen
We snoepen van twee walletjes, want we logeren eerst in het klassieke 
Grand Hotel Bellevue midden in Gstaad en vervolgens in het nieuwste luxe 
hotel dat Gstaad rijk is: The Alpina. Net als Grand Hotel Bellevue imponeert 
dit vijfsterrenhotel direct bij aankomst. Het is hooggelegen en kijkt uit op  
de besneeuwde daken van het dorp. Niemand minder dan prins Albert van 
Monaco verrichtte eind 2012 de opening tijdens een spetterende ceremonie, 
waarbij zangeres Joss Stone een optreden verzorgde. 
Sober-chic is de front desk, die slechts bestaat uit een ruwe stronk hout met 
glasplaat. Erboven prijken glazen hanglampen. In de lobby brandt het 
haardvuur. We voelen ons direct welkom. Het hotel is een mix van modern 
design en lokale tradities. Zo zijn zowel vloer als plafond vervaardigd van 
lokale houtsoorten en komt ook de steen op de wanden uit de omgeving. 
Dikke pilaren zijn bekleed met leer dat mooi is gedessineerd. Diverse  
moderne kunstwerken sieren de wanden. Ertussen hangt traditionele kunst: 
een bergwei met koeien van paper cutting, een priegelige knipkunst die een 
vaste hand vergt. In het souterrain is de fabelachtige Six Senses Spa. Een  
lift komt uit in de tuin met zwembad. Het is heerlijk om ’s morgens voor  
het skiën als warming up in het water met een temperatuur van 32 graden 
Celsius te zwemmen. ‘The Alpina is zoveel mogelijk door lokale bedrijven 
gerealiseerd,’ vertelt manager Jenny Dean. ‘Jaeggi Gstaad is het architecten-
bureau achter het project. Het houtwerk is gedaan door Chaletbau Matti, 

Hermès
Franse couture in een 
Zwitsers chalet 
Chalet Zentrum  
Suterstrasse 2
www.hermes.com
 
Moncler
Warme wintersportmode 
Chalet Zentrum 
Dorfstrasse 
store.moncler.com  

Louis Vuitton
Kleding en accessoires  
voor hem en haar
Promenade 50
www.louisvuitton.eu

Polo Ralph Lauren
Sportieve kleding voor  
hem en haar
Promenade 23 
www.ralphlauren.com

Glamour Outlet
De beste merken voor  
prettige prijzen
Promenade 17

sIeraDen

Cartier
Gstaadplatz
www.cartier.com

Robert Kunz Goldschmied
Meesterlijke ringen, 
oorhangers en parelkettingen
Cheseryplatz 7
www.rk-kunz.ch

CULInaIr

Basta
Italiaans restaurant in  
Hotel Bernerhof
Bahnhofstrasse 2 (Ingang 
Promenade)
www.bernerhof-gstaad.ch

Early Beck
Patisserie met  
zoete lekkernijen
Promenade 70
www.earlybeck.ch

Le Caveau de Bacchus 
Wijnboetiek van de 
vooraanstaande Duitse 
familie Scheufele (juwelen-
merk Chopard)
Promenade 58
www.bacchus.ch

Megu at The Alpina Gstaad
Japanse keuken volgens het 
beproefde concept uit New 
York
Alpinastrasse 23
www.thealpinagstaad.ch

The Alpina in een 
papierkunstwerk van 
Beatrice Straubhaar.Ralph Lauren aan de Promenade. Interieurzaak Moods. 

De receptie van The Alpina.

Armbanden bij 
Moods.

Glaskunst bij Moods. Zithoek in The Alpina.

Japans restaurant Megu  
in The Alpina.

Origineel frescoplafond en 
imposante trap in The Alpina.

Een comfortabele zithoek in  
de Six Senses Spa. 
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eveneens uit Gstaad.’ Voor het interieur werd echter een internationaal 
bureau ingeschakeld, HBA Design Londen. The Alpina telt 57 riante 
kamers, die verbonden zijn door lange gangen met zacht tapijt en lampen 
van Braziliaans kristal. In de badkamers staan producten van Acqua di 
Parma. Naast mijn bed – met matras van het Zwitserse label Elite –  
hangen speciaal voor The Alpina ontworpen lampen in de vorm van reus-
achtige glazen koebellen. Een hightech bedieningspaneel biedt keus uit 
allerlei lichtsferen, passend bij elke gemoedstoestand. De gordijnen zijn 
elektrisch bedienbaar en een enorme televisie van Bang & Olufsen bedekt 
een wand. In schril contrast tot alle hightech snufjes staat de pittoreske 
antieke Zwitserse kast. Daarin blijkt de goedgevulde minibar te zijn  
verborgen. Ook het uitzicht vanaf mijn balkon zorgt voor een authentiek 
Zwitserland-gevoel. Vanaf daar kijk ik op de drieduizend meter hoge  
gletsjer Glacier 3000. 

Inspiratie uit Cuba
Ooit stond een van de eerste luxehotels van Gstaad op de plek waar nu 
The Alpina staat. Het oude Alpina dateerde uit 1907 en werd in 1995  
gesloopt. Het kostte vele jaren en de nodige strubbelingen met de locals 
voordat er een nieuw hotel gebouwd mocht worden. The Alpina werd in 
vier jaar tijd gerealiseerd. Het hotel heeft verschillende restaurants, 
waaronder het Zwitserse Stübli en het Japanse Megu. Deze inpandige 
Japanner werd al een paar weken na de opening uitgeroepen tot restau-
rant van de maand door Gault & Millau. The Alpina beschikt over een 
wine tasting room met meer dan vierhonderd labels. Buiten staat een 
antieke houten wijnpers. Aanlokkelijk (ook voor niet-rokers zoals wij)  
is de fumoir. Als we er binnengaan voor een drankje nemen twee dames 

Pernet Comestibles 
Een wereld aan wijnen en 
delicatessen 
Promenade 75
www.pernet-comestibles.ch

Prado 
Toprestaurant in Grand Hotel 
Bellevue (Michelinster)
Untergstaadstrasse 11-21
www.bellevue-gstaad.com

Robert Speth Chesery
Haute cuisine in gemoedelijk 
etablissement (Michelinster)
Alte Lauenenstrasse 6
www.chesery.ch

KUnsT

Simple
Galerie van de Zuid-Afrikaan 
Greg Holt
Promenade 9
www.simplegallery.ch 

Beatrice Straubhaar
Papierknipkunst oftewel  
‘Scherenschnitt’ 
Untere Fangstrasse 12
Lauenen
www.scherischnitt.ch

 

Heimatwerk Zweisimmen
Met knipkunst van Elisabeth 
Bottesi
Leukstrasse 12
Zweisimmen
www.atelier77.com

Restaurant/galerie Hüsy 
Expositie met de knipkunst 
van Elisabeth Bottesi van 19 
januari t/m 30 maart 2014
Blankenburg
www.huesy.ch

WeLLness

Six Senses Spa
Zwitserse wellness met 
Aziatische allure in The Alpina
Alpinastrasse 23
www.sixsenses.com

Spa van Palace Gstaad
Met onder meer hammam 
en haardvuur met sofa’s 
Palacestrasse 28
www.palace.ch

Spa van Grand Hotel 
Bellevue
Ruime spa voorzien van alle 
gemakken
Untergstaadstrasse 11-21
www.bellevue-gstaad.com

Japans dineren in The Alpina.
Lokale delicatessen van Pernet Comestibles.

Restaurant Basta. 
Pretty in Pink
bij Prada.

Pavés bij Pernet Comestibles.

Culinair genieten bij Basta.

Franse champagne  
in Zwitsers jasje bij  

Pernet Comestibles.

Interieur van Hamilton Lodge.

Sommelier Claudio de Giorgi 
van wijnhandel Bacchus.

Het stijlvolle 
Grand Hotel 
Bellevue.

Hotel Palace Gstaad.
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net een trekje van hun Havana. Er staan bruinleren banken en er hangen 
warm oranjekleurige lampen in een decor van donker hout. De twee  
eigenaren van The Alpina zijn speciaal naar Cuba gegaan om inspiratie  
op te doen voor deze rookruimte. Het zijn Marcel Bach, die als boerenzoon 
in Gstaad opgroeide en fortuin maakte in real estate, en Jean-Claude  
Mimran, een Fransman die eveneens in Gstaad opgroeide. 

Lodge op de piste
En dan is er natuurlijk het skiën! Daar zijn we per slot van rekening voor 
gekomen. We hebben de keus uit heel veel pistes, niet alleen in Gstaad zelf, 
maar ook in de nabije dorpjes, waaronder Schönried en Zweisimmen. Die 
dorpjes behoren allemaal tot het skigebied van Gstaad, een van de grootste 
en meest veelzijdige gebieden van Zwitserland. Wij kiezen vandaag voor 
Zweisimmen. Het is een halfuur met de Golden Pass, een panoramische 
spoorbaan. De trein scheert letterlijk over de Promenade om vervolgens  
de bergen in te gaan. De route is adembenemend mooi. 
Eenmaal in Zweisimmen nemen we de gondellift naar de Rinderberg (2011 
meter hoog). Vanuit de gondel zien we de eerste skiërs en snowboarders al 
afdalen. Halverwege de berg ontdekken we een plezierige pleisterplaats: 
Hamilton Lodge met zonneterras direct aan de piste. Dit chaletachtige hotel 
is al even nieuw als The Alpina en werd begin 2013 geopend. Eigenaren 
zijn de Nederlandse John Wegink en zijn vrouw Jacqueline. Samen met 
hun twee dochters verruilden ze tien jaar geleden het Gooi voor de  
Zwitserse bergen. Het bleek een schot in de roos, want het succes van  
hun eerste Hamilton Lodge, in Belalp, leidde tot deze tweede vestiging, 
vlakbij topbestemming Gstaad. 

PRAKTISCHE INFORMATIE

Meer informatie  
en boekingen
tel. 00800-10020030 (gratis) 
www.myswitzerland.com

Swiss vliegt 4x per dag van 
Amsterdam naar Zürich 
www.swiss.com

Treinreizen:
www.swisstravelsystem.com

Handige websites
www.gstaad.ch
www.premiumswitzerland.
com

Room with a view in The Alpina.

Acqua di Parma in de 
badkamers van The Alpina.

 
Lunch bij Basta.

Schapenvachtjes op  
het terras van Early Beck.

Cubaanse sigarenbar  
in The Alpina. 

Schoenen van Swamp. 

Bedlamp in de vorm van een 
koebel in The Alpina.

Balkon bij The Alpina.

Zwembad van The Alpina.

Etalage aan de 
Promenade. 


