GAY TRAVEL

Meer dan Genève
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Het meer van Genève overvaren op een stoomboot, en alle schattige plaatsjes rondom gelegen bezoeken. Slapen in een kasteel in Lausanne - en je laten verrassen door het sprankelende gay nightlife daar. Wijn drinken
in de vineyards van Lavaux, flaneren op de boulevard van Montreux en chique shoppen in Genève. Tijdens het
maken van een rondje om het meer van Genève, geniet je op stand.

Zwitserland is een klein, maar oh zo divers land. Er worden niet alleen vier verschillende talen gesproken, je hebt ook het gevoel alsof
je je steeds weer in een ander land bevindt. Van de Alpen, het Duitstalige noorden, tot kastelen, wijnvelden en pittoreske dorpjes in het
Franstalige zuiden.

Tekst en foto’s: Yvette Bax

Culinair genieten
Houd je van lekker eten en drinken, overheerlijke kaas, chocola en
wijn? Dan zit je in heel Zwitserland goed, maar extra goed in Lavaux
en Chexbres; gelegen aan het meer van Genève, vlakbij Lausanne.
Daar worden namelijk de fameuze Zwitserse kazen geproduceerd,
je vindt er de Nestlé chocoladefabriek (waar de melkchocolade is
uitgevonden!), én… meer dan 300 wijnboeren en 33 kilometer lange
wijnvelden. Ga, proef, geniet, en doe de Lavaux Panoramic wijntour
per schattig treintje door dit Unesco Werelderfgoed.
Een echt gastronomisch hoogstandje dat je niet mag missen is restaurant Le Baron Tavernier (tevens een hotel). Eet hier, of in de
lounge bar Le Deck, beide plekken bevinden zich boven op een berg
met een uitzicht van 360º, middenin de wijnvelden van St.Saphorin.
Met uiteraard een heerlijk glaasje St. Saphorin erbij is het extatische
plaatje helemaal af.

Koninklijk logeren
Lausanne is een ideale uitvalsbasis aan het meer. Vanuit hier ben je
met de trein in 40 minuten in Genève, en in 20 minuten in Montreux.
Of je pakt gewoon de boot. Elk kwartier vertrekt er wel een boot,
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Lake Geneva and more
Crossing Lake Geneva on a steamer and visiting all the
cute little places situated around it. Sleeping in a castle
in Lausanne – and being surprised by the sparkling gay night
life out there. Drinking wine in the vineyards of Lavaux,
parading the boulevard of Montreux and fancy shopping
in Geneva. Making a trip around Lake Geneva is high-class
leisure at its best.

EN

Switzerland is a small, but oh so diverse country. Not only are four different languages
spoken there, you also get the feeling of being in a different country all the time. From the
Alpes in the German speaking north, to the castles, wine fields and picturesque villages
in the French speaking south.

Culinary enjoying
Do you like good food and drinks, delicious cheese, chocolate and wine? Then you’re in
the right place in Switzerland, but you’ll be even better off in Lavaux and Chexbres;
situated on Lake Geneva, close to Lausanne. Because that’s where the famous Swiss
cheeses are produced, you’ll find the Nestlé chocolate factory there (where milk chocolate
was invented!), and…. over 200 wine farmers and 33 kilometers long wine fields. Go,
taste, enjoy, and make the Lavaux Panoramic wine tour on the cute little train through
this Unesco World Heritage.
A real gastronomical masterpiece that you shouldn’t miss is restaurant Le Baron Tavernier (also a hotel). Dine here, or in the lounge bar Le Deck, both places are on top of a
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verschillende richtingen op. En hoe idylisch is het om even de stoomboot te pakken in plaats van de bus of de trein?
Lausanne is niet groot, heeft zo’n 130.000 inwoners, maar er is genoeg
te beleven. Slaap in het prachtige romantische Chateau d’Ouchy; een
kasteel van buiten, maar een schitterend modern hotel van binnen,
recht aan het meer gelegen. Of, als je iets meer te besteden hebt, in
het Lausanne Palace. Dit is inderdaad een officieel paleis waar je in
kan logeren, 5 sterren plus met butlerservice. En je komt er in de wandelgangen zomaar de koning van Koeweit tegen! Dat is toch weer
een leuke anekdote voor het thuisfront.

Rue de Gays
Ga ook zeker op zondag de bloemetjes buitenzetten bij Club Mad in
het hippe Flon-district. Elke zondagavond is het namelijk gay night in
deze booming club. Dit dankzij het feit dat Lausanne een gay voorman heeft; Alexander Herkommer is de - knappe - organisator van
vrijwel alle gay-feesten, en hij is ook de initiator van de Arosa Gay
Skiweek in Zwitserland. Ook los van de feesten die Alexander organiseert heeft Lausanne qua gay life behoorlijk wat te bieden; je kan je
prima vermaken in het Flon-district (ga eten bij restaurant Pur, waar
je overheerlijke maaltjes worden voorgezet), en de hele Avenue de
Tivoli is bezaaid met gay gelegenheden. Barretjes, restaurants én je
vindt er de grootste gay sauna van Zwitserland; de Pink Beach.
Verdere must-do’s/sees in Lausanne zijn het Olympisch Museum; Lausanne is toch de stad waar het Internationaal Olympisch Comité (IOC)
zich bevindt. Maak een nachtwandeling naar de kathedraal. Zorg dat
je tussen 22:00 en 02:00 uur op het hele uur present bent. Dan zul je
namelijk de unieke klok van de kathedraal horen luiden, in de personificatie van een nachtwacht. Bizar, maar waar. In de kathedraal van
Lausanne is daadwerkelijk nog een klokkenluider te vinden, alleen
luidt hij geen klok, maar roept hij zelf in alle vier de richtingen hoe
laat het is. Een traditie die al vanaf het jaar 1405 stand heeft gehouden. Erg bijzonder, en komisch!
En als je moe bent van alle wandelingen en al het feesten, ga dan
naar IO soin de soi, een kleine maar fijne spa in het Flon-district. Daar
kan je je heerlijk kan laten verwennen met uitgebreide massages en
behandelingen, waarna je weer helemaal opgeladen verder langs het
meer kan gaan touren. Lausanne samengevat volgens stadsgids Lutz:
‘klein, elegant en bescheiden, but as sweet as Swiss chocolat’.

vind je een levensgroot standbeeld van Freddie, en voor de echte
fans worden er zelfs een paar keer per jaar Queen-tours georganiseerd. Kortom; ook Montreux heeft genoeg te bieden!

Freddie Mercury

Sjiek, sjieker, sjiekst

Volgende stop: Montreux. Kernwoorden: muziek, het Montreux Jazzfestival (elk jaar georganiseerd in de eerste twee weken van juli), flaneren langs de boulevard, gokken in het casino, en een van de oudste,
best bewaard gebleven kastelen in Europa: Kasteel Chillon. En, last
but not least: Freddie Mercury. Freddie woonde de laatste jaren van
zijn leven in Montreux, en heeft daar zijn album Made in Heaven opgenomen, in de bekende Blue Mountain Studios. Langs de boulevard

Genève is dé huisvestende stad van de internationale organisaties,
als Zwitsers neutraal grondgebied zijnde. Concreet houdt dat in
dat in deze tweede grote stad van Zwitserland, ruim 40% van de
186.000 inwoners buitenlander is. En dat het een stad is met een erg
hoge levensstandaard.
Je treft er de ene luxueuze shop na de andere. Ben je op zoek naar
een horloge of een nieuwe tas van Louis Vuitton? Dan zit je in

mountain with a view of 360 degrees, in the middle of the wine fields of St. Saphorin.
An exquisite glass of, of course, St. Saphorin wine completes the ecstatic picture.

has a gay front man; Alexander Herkommer is the - handsome - organizer of almost
every gay party, and he’s also the initiator of the Arosa Gay Ski Week in Switzerland.
Also besides the parties Alexander organizes Lausanne has a lot to offer when it comes
to gay life; you can have a great time in the Flon district (have dinner at restaurant
Pur, where delicious meals are served), and the whole Avenue de Tivoli is covered with
gay occasions. Bars, restaurants, and you’ll find the biggest gay sauna in Switzerland
there; the Pink Beach.

Royal Stay
Lausanne is an ideal base to operate from on the lake. From here you’ll be in Geneva in
40 minutes by train, and in Montreux in 20 minutes. Or you just take the boat. Boats
leave about every fifteen minutes, in different directions. And how idyllic is it to take the
steamer instead of the bus or the train?
Lausanne isn’t big, it has about 130.00 citizens, but there’s enough to do. Sleep in the
wonderfully romantic Chateau d’Ouchy; a castle on the outside but a splendid modern
hotel on the inside, right at the lake. Or, when you have a little more to spend, in the
Lausanne Palace. This is indeed an official palace in which you can stay, five stars plus
a butler service. And in the hallways you might even run into the king of Kuwait! Now
that is a nice anecdote for the home front.

Rue de Gays
Do make sure to paint the town red on Sunday at Club Mad in the hip Flon district.
Every Sunday night is gay night at this booming club. This due to the fact that Lausanne

je hebt het gevoel alsof je
je steeds weer in een
ander land bevindt

Further must do’s/sees in Lausanne are the Olympic Museum; Lausanne is after all the
city in which the International Olympic Committee (IOC) is based.
Make a midnight stroll to the cathedral. Make sure you’re there on the whole hour
between 22:00 and 02:00 o’clock. That’s when you’ll hear the unique clock of the
cathedral chime, in the personification of a night watch. Bizarre, but true. The cathedral of Lausanne still has a bell-ringer, only he doesn’t ring a bell, but he calls out
what time it is into all four directions. A tradition which has been kept alive since the
year 1405. Very special, and funny!
And when you’re tired of all the hiking and all the partying, go to the IO soin de soi,
a small but nice spa in the Flon district. There you can pamper yourself with extended
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Genève helemaal goed. Horloges en merkkleding voeren de boventoon. Er zitten zo’n paar honderd verschillende horloge-winkels. Als
er dan nog niks tussen zit naar je smaak…
Verder staat Genève natuurlijk bekend om zijn banken, daar vind je er
om en nabij 120 van. Maar de stad heeft naast geld en luxe gelukkig
ook een prachtige oude binnenstad met hellende straatjes en veel
groen, welgeteld 75 verschillende parken. En het water van het meer
van Genève, uitmondend in de rivier de Rhône, loopt dwars door de
stad heen en wordt opgefleurd met een leuke grote fontein.

Lausanne is klein, elegant
en bescheiden, but as sweet
as Swiss chocolat
massages and treatments, after which you’ll be fully recharged to do some more touring
around the lake. Lausanne in a nutshell according to city guide Lutz: ‘Small, elegant
and modest, but as sweet as Swiss chocolat’.

Freddie Mercury
Next stop: Montreux. Key words: music, the Montreux Jazz Festival (organized every
year in the first two weeks of July), parading along the boulevard, gambling in the
casino, and one of the oldest, best preserved castles in Europe; the Chillon Castle. And,
last but not least: Freddie Mercury. Freddie spend the last years of his life in Montreux,
and recorded his album Made In Heaven there, in the famous Blue Mountain Studios. Along the boulevard you will find a life sized statue of Freddie, and a few times
a year a Queen tour is being organized for the real fans. In short; also Montreux has
plenty to offer!

Must do’s in Genève: struin rond in de bohémien-wijk Carouge. Breng
een bezoekje aan het Rode Kruis museum. Dit museum vertelt je alles
over het ontstaan en de geschiedenis van het Rode Kruis, en werpt
een blik op de huidige situaties in de verschillende landen die met
oorlog of rampen kampen. Erg indrukwekkend. Sla ook het hoofdkwartier van de United Nations niet over. Saillant detail: naar verluidt
wordt er daarbinnen het meest gepraat ter wereld. Er worden rond
de 8.000 vergaderingen per jaar gehouden!
Om (gay) te dansen tot in de kleine uurtjes ga je naar Boudoir de la
Baronne, L’Aiglon, of L’Usine. Als je het Zwitserse nachtleven op z’n
‘hotst and happeningst’ prefereert, ga dan naar La Sip. Deze laatste
is een ultrahippe club, vol met mooie mensen. Je betaalt geen entree,
maar zorg dat je genoeg francs in je portemonnee hebt zitten, want
voor een Bacardi cola betaal je omgerekend toch al gauw 20 euro. Of,
go Suisse all the way en sla een rijke bankier aan de haak!

Swiss facts
Gesproken talen: Duits 64%, Frans 19%, Italiaans 8% en Rhetoromaans 1%.
Hoofdstad: Bern.
Oppervlakte: 41.284 km² (3,7% water).
Munteenheid: de Zwitserse frank (€ 1,- = CHF 1.52).
Tip: koop een Swiss Pass als je veel gebruik gaat maken van het openbaar vervoer. Dat is een all-in-one ticket waarmee je 4, 8, 15 of 22
dagen of een maand vrij kan reizen in zowel trein, bus als boot. Erg
handig en ook voordeliger dan elke keer een los kaartje te moeten
kopen. Voor meer info en prijzen kijk op: www.swisstravelsystem.ch.

Chic, chicer, chicest
Geneva is the accommodating city of the international organizations, being neutral
Swiss territory. This means that in this second largest city of Switzerland, a good 40%
of the 186.000 citizens is foreign. And that it’s a city with a very high living standard.
You find one luxurious shop after the other there. Are you looking for a new watch or
a new Louis Vuitton bag? Then Geneva is the place to be. Watches and label clothes
predominate. There are a few hundred different watch shops, so it’s almost impossible
to not find something to your liking..!
Furthermore Geneva is of course known for its banks, you’ll find round and about 120
of them. But fortunately, besides money and luxury, the city also has a beautiful old
city centre with small streets winding upwards and a lot of nature to offer, all in all
75 different parks. And the water of Lake Geneva, flowing into the river Rhône, runs
straight through the city and is brightened up by a nice big fountain.

Erheen: er gaan dagelijks een aantal vluchten naar zowel Zurich als Genève. Je vliegt voordelig met Swiss International Air Lines: www.swiss.com.

Must do’s in Geneva: wander around in the bohemian area Carouge. Pay a visit to the
Red Cross Museum. This museum tells you everything about the existence and history
of the Red Cross, and takes a look at the current situation in different countries that
are coping with war or disasters. Very impressive. Don’t miss the headquarters of the
United Nations either. Remarkable detail: it is said that inside is where the most talk
in the whole world takes place. There are over 8.000 meetings a year!
To (gay) dance till the early hours you go to Boudoi de La Baronne, L’Aiglon, or
L’Usine. If you prefer the Swiss nightlife at it’s hottest and hippest, then go to La Sip.
This is a trendy club, filled with beautiful people. You don’t pay an entrance fee, but
make sure you have enough francs in your wallet though, because a Bacardi coke will
set you back about 20 euro. Or, for the ultimate Swiss experience, hook up with a
rich banker!

Tip: buy a Swiss Pass if you’re going to use the public transport. It’s an all in one ticket
with which you can travel by train, bus and boat for 4, 8, 15, 22 days or a month. Very
handy and cheaper than buying a single ticket every time. For more info and prices go
to: www.swisstravelsystem.ch.
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Voor meer informatie over de verschillende steden en gebieden rondom het meer van Genève, kijk op: www.myswitzerland.com(/gay),
www.lake-geneva-region.ch, www.montreuxtourism.ch,
www.lausanne-tourisme.ch en www.geneva-tourism.ch.

Spoken languages: German 64%, French 19%, Italian 8% and Rumantsch 1%.
Capital: Bern.
Surface area: 41.284 km² (3,7% water).
Currency: the Swiss franc (€ 1,- = CHF 1.52).

Going there: daily flights to both Zurich and Geneva. Swiss International Air Lines
offers good rates: www.swiss.com.
For more information about the different cities and areas around Lake Geneva, go to:
www.myswitzerland.com(/gay), www.lake-geneva-region.ch,
www.montreuxtourism.ch, www.lausanne-tourisme.ch and www.geneva-tourism.ch.

