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 ■ MUSIk I Sneen
Af Camilla Alfthan

der er stuvende fyldt i den 
lille hytte på Sunnega-

bjerget, hvor Marianne Faith-
full synger de første strofer af 
sit 1979-hit “Broken english”.

Udenfor ligger sneen i tykke 
dyner, og de sidste skiløbere er 
for længst taget ned til deres 
hoteller. Før koncerten gik i 
gang, blev der budt på cham-
pagne og raclette på terrassen, 
mens solen gik ned og kastede 
et rødligt skær over bjergene. 

Oplevelsen er en del af Zer-
matts årlige Unplugged Festi-
val, der afholdes de første dage 
i april. I fem dage forvandles 
den lille by til et musikalsk el-
dorado med alt fra små, ukend-
te navne til stjerner som Bryan 
Ferry, der optræder i et stort 
cirkustelt slået op ved siden af 

tennisbanerne. Musikken er en 
vigtig del af Zermatts identitet. 
For de fleste fastboende er Un-
plugged-dagene årets bedste 
tid. I Blue Lounge-hytten på 
Blauherdbjerget i Sunnega er 
der daglige musikoptræden-
der for de skiløbere, der tager 
et hvil mellem pisterne.

Tæt på naturen
På Hotel Poste, på hovedga-
den Bahnhofstrasse, er der 
flere gange om ugen koncer-
ter med internationale navne. 
Det samme finder man i det 
finurlige Backstage Hotel and 
Vernissage, hvor lysekronen i 
restauranten af lavet af brugte 
trompeter, mens hoveddørens 
håndtag er små kaffekander af 
stål. Hele vejen igennem går 
musik og design op i en højere 
enhed. At musikfestivalen er 
døbt Unplugged, kunne ikke 

være mere passende. Selv om 
Zermatt generelt ligger i den 
dyre ende med eksklusive ho-
teller og adskillige gourmet-
restauranter, har den bevaret 
forbindelsen til naturen. Biler 

er bandlyst, og al transport på 
de smalle gader foregår med 
små elvogne eller hestetrukne 
drosker. Tog kan man tage op 
til Gornergrat og Hotel kulm, 

der er europas højeste i 3089 
meters højde. Fra hotellets ud-
kigspost skuer vi over et titals 
bjergtinder, der ifølge skikor-
tet er op til 4000 meter høje. 

Udsigten er bogstaveligt 
talt bjergtagende, og den lok-
ker især alle dem, der slet ikke 
står på ski, men som blot er 
kommet til alperne for at nyde 
naturen og bjergene. 

Zermatt har mere at tilbyde 
end de fleste andre alpebyer. 
det helt store trækplaster er 
Matterhornbjerget, som eng-
lænderen Edward Whymper 
besteg for snart 150 år siden, 
og som i dag tiltrækker folk fra 
hele verden. 

Med kun et reb og hakke 
som udstyr var turen dengang 
en strabadserende bedrift 
sammenlignet med nutidens 
teknologiske fordele. Fire af 
ekspeditionens syv mænd om-

kom således på bjerget, og det 
overrevne reb, som forårsagede 
ulykken, kan i dag ses på Mat-
terhornmuseet, der ligger midt 
i byen ved edward whympers 
gamle stamhotel Monte Rosa. 

Unikt skiområde
engang var Zermatt en svært 
tilgængelig flække, som kun 
kunne nås på ryggen af et mul-
dyr, er det i dag et eftertragtet 
sted for bjergbestigere og ski-
løbere med over 120 hoteller. 
Selve skiområdet er unikt og 
strækker sig over 360 km med 
pister, der således udgør al-
pernes største, sammenhæn-
gende terræn. 

Med fire forskellige terræner 
er der lidt for enhver smag: På 
den ene side Rothorn Paradis 
og Gornergrat, der ligger i fre-
dede skovområder. Man sla-
lomer ind og ud imellem de 

Musikken spiller i de 
schweiziske alper
Schweiziske Zermatt  
har både alpernes  
største, sammen- 
hængende ski-
område og den 
stjernebestrøede 
musikfestival  
Unplugged

Luksuriøse Zermatt har andet og byde på end at være alpernes største skiområde. Fem dage hvert forår forvandles alpebyen til et musikalsk eldorado for både beboere og skiløbere. Arkivfoto: Kronig.ch

“Musikken er en 
vigtig del af  

Zermatts identitet.  
For de fleste  

fastboende er Un-
plugged-dagene 
årets bedste tid”
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duftende nåletræer, mens man 
kan spejde efter vildt, når man 
tager liften op igen. På den 
anden side ligger Matterhorn 
Glacier Paradis, der med sine 
3883 meter over havoverfladen 
har europas højeste beliggen-
de lift – og dermed også er det 
eneste sted for sommerski. 
Turene er lange og brede, og på 
Cervinia-Valtourneche-områ-
det går de ned til den italien-
ske side. da vinden ofte er hård 

på disse kanter, er lifterne til 
tider lukkede. er uheldet ude, 
risikerer man at befinde sig på 
den italienske side uden umid-
delbart at kunne komme hjem 
igen.

Skiskole til de små
der er også noget at komme 
efter for de små, som kan væl-
ge mellem to skiskoler. den 
ene er wolli-parken i Sun-
nega, der er skabt for begyn-

dere helt ned til toårsalderen. 
For de mere erfarne findes 
wolli-skiskolen i Schwartsee, 
hvor børnene kan ski rundt på 
pisterne med guides. et andet 
trækplaster for barnlige sjæle 
er iglolandsbyen på vej op til 
Cornergrat, hvor man tilmed 
kan overnatte. På den mod-
satte side af jernbanesporet 
er der en kælkebakke.

På klein Matterhornbjerget 
findes der en permanent ud-

stilling med isskulpturer inde i 
bjerget. Sidst, men ikke mindst, 
skal forplejningen nævnes, for 
i Zermatt er det nærmest hel-
ligbrøde at stå på ski uden at 
nyde et godt måltid mad.

Mulighederne er mange, og 
blandt de mere usædvanlige 
køkkener kan nævnes restau-
ranten på Hotel Cervo, hvor alt 
vildt på menukortet er nedlagt 
af hotellets ejer. 

Der er musik både ude og inde, når Zermatt rocker. Arkivfoto: Joe Condron

Toget kører direkte til alpetoppen.  
Arkivfoto: Ingolf Pompe/Polfoto

“Man slalomer 
ind og ud mellem 
duftende grannåle,  

mens man kan 
spejde efter vildt, 

når man tager 
liften op igen”

Alpernes største skiområde. Arkivfoto: Walter Bibikow/Polfoto
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Thailand for børn og voksne
Familieferie på Phuket
 
2 uger på dejlige Kata Beach fra kr. 9.225

Tag familien væk fra vinterens mørke og nyd varmen, vejret og stranden på Thailands 

største ferieø. Her leves livet døgnet rundt på de lange hvide strande med plads til 

både dejlig afslapning og masser af sjove vandsportsaktiviteter. 

Fly København-Phuket t/r, privat transport mellem lufthavn og hotel, 13 nætter inkl. 

morgenmad i super Deluxe værelse på Tropical Serene Resort v/2 voksne og 2 børn 

under 12 år. Rejs fx 16.-31. marts ’14.

 

Thailand – Smilets land
Inviter din kære til skønne Hua Hin
 
Bo i egen villa ved stranden fra kr. 10.895  

Ren forkælelse. Bo på det stilrene Putahracsa Hua Hin, The Unique Collection, ved vandet 

i centrum af den kongelige badeby. Direkte fl y København-Bangkok t/r, privat transport t/r 

lufthavn-hotel, 5 nætter. Rejs fx 1. nov.-14. dec. ’13 eller 6. jan.-31. marts ’14.

Oplev også eksotiske Bangkok fra kr. 1.080

Kombinér med et par dage i hovedstaden, bo på Riva Surya hotel med fl odudsigt. 

2 nætter i Deluxe Riva vær. inkl. morgenmad.

 

Danskerne har kåret os som

bedste ferierejsebureau 2012

Bestil 
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Thailand-
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