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CChristian Hoefliger - von Siebenthal, de derde gene-
ratie manager-eigenaar, verwelkomt ons hartelijk in 
het prachtige Romantik Hotel Hornberg. We nemen 
even plaats in de bar naast een knetterend haard-
vuur en het valt ons meteen op hoe gemoedelijk de 
sfeer is. Het lijkt wel of de meeste gasten hier al jaren 
op skivakantie komen en Romantik Hotel Hornberg 
voor hen een tweede thuis geworden is. Die familie-
sfeer vindt Christian heel belangrijk. “Veel van onze 
gasten komen hier inderdaad jaarlijks terug voor 
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Gstaad doet bij ons een belletje rinkelen als wintersportgebied bij 

uitstek voor de leden van koningshuizen en filmsterren van deze 

wereld. Desondanks heeft het Zwitserse plaatsje z’n charme en 

uitstraling probleemloos kunnen bewaren. Hier staat immers de 

tractor van de lokale boer gewoon geparkeerd tussen de duurste 

Range Rovers en Maserati’s. Een mooie kennismaking met het 

authentieke Zwitserland.
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hun skivakantie. Het is voor ons ook echt leuk om 
ze telkens weer te mogen verwelkomen. Sommige 
gasten kun je bijna als familie beschouwen, omdat 
ze als kind al hier kwamen en nu zelf regelmatig met 
het gezin een weekje ontspanning opzoeken. Dat 
maakt het voor ons heel leuk om ze telkens weer te 
mogen ontvangen”, vertelt hij. 

MEE MET DE TIJD
Christian is zich bewust dat de prijs van een gemid-
delde skivakantie in Zwitserland wel een stuk hoger 
ligt dan bijvoorbeeld in buurland Oostenrijk. “Wij 
als hoteliers in Zwitserland betreuren deze koers 
van de Zwitserse centrale bank, omdat we zo nog 

harder moeten opboksen tegen de concurrentie in 
Frankrijk en Oostenrijk, maar het maakt ons te-
gelijkertijd ook trots. De meerwaardezoeker komt 
wel steevast naar Zwitserland en houdt van de au-
thenticiteit van dit prachtige land. Het is onze taak 
als hoteliers om Zwitserland nog toegankelijker te 
maken voor vakantiegangers en dat vinden we be-
langrijk.” Het hotel vernieuwde recent haar website 
en er kwam een blog om de bezoekers nog beter te 
informeren. “Zo blijven we weer een stapje voor”, 
vertelt Christian met een glimlach. Even later komt 
Christians zoon ons zijn nieuwe, stoere snowboard-
helm tonen. “Nu kun je de piste helemaal onveilig 
maken”, grapt zijn vader. 
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Het uitzicht op de besneeuwde toppen is 
adembenemend. Het skigebied rond Gstaad telt 

maar liefst 250 kilometer aan pistes met een 
netwerk van 69 liften. 
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SKIPRET
Die pistes liggen er trouwens prachtig bij! Na het 
ontbijt trekken we onze ski-outfit aan en trotseren 
we de koude. De skilift bevindt zich op sclechts vijf-
tig meter van het hotel en brengt je via verschillende 
tussenstations helemaal tot aan de top. Het uitzicht 
op de besneeuwde bergtoppen is adembenemend. 
Het skigebied rond Gstaad telt maar liefst 250 ki-
lometer aan pistes met een netwerk van 69 liften. 
Sneeuwzekerheid wordt min of meer gegarandeerd 
in dit gebied, maar in geval van nood staan er op de 
meeste pistes sneeuwkanonnen klaar om de natuur 
een handje te helpen.

TOP VAN DE WERELD
Een bezoekje aan de autovrije dorpskern van Gstaad 
met haar prachtige promenades met vele exclusieve 
winkels en restaurants, is een must. Je merkt meteen 
dat tal van prominenten hier hun vakantie door-
brengen. Bij de toeristische dienst van Gstaad vind 
je heel veel informatie over de regio en kun je allerlei 
activiteiten boeken. Van een sledetocht met paard, 
langlaufen, wandelingen met een gids door Gstaad 
tot een tochtje met sledehonden. Wij kozen voor het 
laatste. Met een ongelooflijke trekkracht ploeteren de 
prachtige sledehonden door de diepe sneeuw langs 
het bergmeer Lauenensee. Een onvergetelijke erva-
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ring. Bovendien komt onze sledebestuurder René 
Minartz oorspronkelijk uit Nederland. Hij vertelt 
gepassioneerd over zijn honden en hoe hij zelf naar 
Zwitserland emigreerde om sledetochten te organi-
seren. Een andere toeristische attractie bij uitstek 
is Glacier 3000, op twintig minuten rijden van het 
hotel. Een kabelbaan brengt je naar een bergstation 
op een hoogte van 2971 meter waar je kunt skiën bo-
venop de gletsjer. De laatste meters naar de top doe 
je via de Peak Walk, een gigantische hangbrug tussen 
twee toppen. Niet voor watjes, want de wind staat 
strak en de afgrond is diep, maar wat is het uitzicht 
hier mooi. Je waant je op de top van de wereld. 

TOT IN DE PUNTJES VERZORGD
Na deze ontspannende maar vermoeiende dag ko-
men we pas echt tot rust in het wellness-complex 
van het hotel. De verschillende sauna’s en de hamam 
hebben uitzicht op de besneeuwde tuin en de piste 
naast het hotel. Opvallend hoe alles in dit hotel tot 
in de puntjes is verzorgd. De kamers en suites zijn 
prachtig ingericht met natuurlijke materialen en 
voorzien van alle comfort. 

AUTHENTIEK KARAKTER
Na een heerlijk diner raadt Christian ons aan om 
nog even Saanen te verkennen. De eeuwenoude hou-
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Romantik Hotels en Restaurants is een Europees samenwer-
kingsverband van 200 individuele hotels in 9 Europese landen.

Romantik Hotels & Restaurants: Geboren en getogen in de 
regio waar zij zijn gevestigd en herkenbaar  door tradities 
en kwaliteitsbewustzijn; zo ontvangen de ca. 200 Romantik 
Hotels & Restaurants in negen Europese  landen hun gasten 
van ver en dichtbij. Individualiteit en oorspronkelijkheid die 
verrast en die een heel duidelijke boodschap van gastvrijheid 
uitstraalt. Meer informatie op www.romantikhotels.com

ten huizen in de hoofdstraat werden recent op een nieuwe 
gelijkvloerse constructie geplaatst om verdere aftakeling 
tegen te gaan. Een prachtig voorbeeld van de Zwitserse mo-
dernisering zonder aan uitstraling en charme in te boeten. 
Laat het duidelijk zijn dat deze prachtige regio veel meer te 
bieden heeft dan wat je binnen enkele dagen te zien krijgt. 
Wij zijn in elk geval overdonderd door de warme gastvrij-
heid in Romantik Hotel Hornberg, de prachtige natuur en 
het authentieke karakter van Zwitserland. =

ROMANTIK HOTEL HORNBERG****
Brigitte & Christian Hoefliger - von Siebenthal (eigenaars)
CH - 3777 Saanenmöser - Gstaad
Tel. +41(0)33 748 66 88, willkommen@hotel-hornberg.ch

Voor meer info over de hondensledetocht of andere uitstappen 
kan je terecht bij www.huskyman.ch of www.gstaad.ch

Met dank aan Mariën-Bouwens voor het gebruik van ski-materiaal 
Ringlaan 22, 2240 Zandhoven - Tel: +32(0)3 484 47 05


