
Vanwege de dorps-romantische 
sfeer en de 205 km aan pistes  
is Klosters de favoriete winter-
sport bestemming van Marijke 
Verkoren van kunstpromotie en 
–bemiddelingsbureau Ladies in 
Art. Maar de Zwitserse hide-out, 
populair bij echte én red carpet 
royals, heeft ook veel te bieden 
als je niet van het skiën bent.

klosters, zwitserland  

winter
wonderland

Klosters is een charmant idyllisch dorp, 
op zo’n anderhalf uur van Zürich, vlak bij de 
Oostenrijkse grens. Het dorp is wereldwijd 
beroemd, maar je komt het zelden tegen in 
internationale kranten, boulevardbladen of  
tv-programma’s. En dat ondanks de koninklijke 
families, Hollywood-sterren, adellijke personen 
en industriële bonzen, voor wie het al decennia-
lang de perfecte wintersportbestemming of 
tweede woonplaats is. Alleen de naam van  
de kabelbaan in het Gotschna-skigebied, de 

Prins van Wales, doet vermoeden dat Klosters 
illustere gasten zou kunnen herbergen. 
“Only the rich dress poor,” zei Freddy Heineken 
altijd. In Klosters is dat ook echt zo; men draagt er 
het bont aan de binnenkant van de jas. Het sum-
mum van eenvoudige, prettige artistieke chic. Het 
wemelt er van de (Michelin-)sterren, celebs en 
vips op velerlei gebied. Van muziek en theater tot 
literatuur en film. Dit is al zo sinds de jaren ’50. 
Het dorp kreeg niet voor niets de bijnaam 
‘Hollywood on the Rocks’. Paul Newman,  

Renée Zellweger,  
Tom Cruise, maar ook  

Rania van Jordanië,  
Caroline van Monaco  

en Prins Charles  
(zonder Camilla) zijn  

hier kind aan huis

favoriete adressen
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Gregory Peck, Yul Brynner, Lauren Bacall, 
Gene Kelly en Greta Garbo, Françoise Sagan 
(Bonjour tristesse), Rex Harrison (My Fair 
Lady), zijn slechts een paar sterren die er in het 
verleden neerstreken. Tegenwoordig is Klosters 
nog steeds één van de beste hide away-winter-
sportbestemmingen. Ver van de grotestads- 
hectiek, Facebook, iPhone en YouTube. Kijk 
niet raar op als je Bill Gates, Bono, Rania van 
Jordanië, Tom Cruise, Donald Trump, Caroline 
van Monaco of Renée Zellweger tegen het lijf 
loopt. In het gastenboek van Hotel CHesa 

grisCHuna kom je de namen tegen van onze 
Juliana en Beatrix. En als je gaat eten in het res-
taurant kan het zomaar zijn dat Roger Moore 
aan het tafeltje naast je zit. 
De Engelse royals binden ook regelmatig de 
latten onder in Klosters. Prins Charles viert er  
al jaren zijn skivakantie met de jongens. 
(Overigens zonder Camilla. Zij verafschuwt  
de kou en vindt skiën totaal oninteressant.) 
Charles logeert altijd in het charmante Hotel 

WalserHof. Ook míjn favoriete slaapadres.
Vanwege de romantische kamers, de meer dan 
geweldige keuken (twee Michelin-sterren) en 

het fantastische personeel voor wie niets te veel 
is. Het woord ‘verwennen’ is hier uitgevonden. 
Op de piste kwam je vroeger regelmatig Diana 
en Fergie tegen die als dartelende veulens, slap 
van het lachen, naar beneden skieden. Stoeiend 
zag je ze het koninklijk fotomomentje door-
staan, struikelend over 95 fotografen en twintig 
filmcrews. Het Britse koningshuis heeft een 
deal met de pers, net als de Oranjes; zij worden 
na de officiële fotosessie met rust gelaten. Alle 
celebs worden overigens afgeschermd en 
beschermd door de vaste bewoners van 
Klosters. A gentleman never kisses and tells; no 
one drops names, is het motto van de mensen! 
Op basis van dit vertrouwen zijn in de loop der 
jaren hechte vriendschappen tussen de inwo-
ners en hun speciale gasten ontstaan. 

Wine & Dine
Voor de niet-skiërs zijn er winterwandelpaden, 
arrensledetochten en een heerlijke après-ski. 
Ga met de arrenslede naar het restaurant 
alpHütte garfiun. Daar kun je genieten van 
homemade Graubündense-kost en een fantas-
tisch uitzicht op het Vereinadal. Een prachtige  
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Per trein reis je 
zó naar Davos, 
waar je heerlijk 

kunt shoppen
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tocht. En bel de familie CHristian flütsCH voor 
een heuse koets met paarden. Eten doe je bij 
BergHaus alpenrösli Klosters. Met de taxi ga  
je naar boven voor een heerlijke Zwitserse lunch, 
en daarna loop je weer terug. Of geniet,  
op 16 januari, 15 februari of 16 maart, van de 
Volmond-Vacherin-Greyerzer-Fondueplausch, 
waarna je via de slee-piste naar beneden roetsjt. 
De volle maan maakt dat de met sneeuw bedekte 
bergen er betoverend uitzien. Heel romantisch en 
een onvergetelijke ervaring. Wel warm aankleden.
Hotel Vereina heeft, naast een heerlijke spa en een 
zalig zwembad, een fijn restaurant met Italiaanse 
specialiteiten, Ristorante La Torre, een gezellige 
Stübli en het mediterrane Wintergarten-
restaurant. Als je in het hotel wilt verblijven, boek 
dan een kamer aan de bergkant. 
NB Vanuit Klosters trein je in no time naar 
Davos waar je naar hartenlust kunt shoppen. 
Doe daar ook een après-ski in de JatzHütt met 
zijn DJ’s, dancefloor en jacuzzi’s… Drink koffie 
met selbstgemachten Kuchen bij Café 

sCHneider, dat ook geweldig is voor lunch of 
diner. Of maak een pitstop bij Kaffee KlatsCH. 
Je hebt hier keuze uit dertig verschillende soor-
ten koffie. Perfect voor je caffeine-fix.

favoriete adressen

Alphütte Garfiun
WWW.garflun.CH

Berghaus Alpenrösli Klosters
WWW.alpenroesli-Klosters.CH/BergHaus

Cafe Schneider
WWW.sCHneiders-daVos.CH

Hotel Chesa Grischuna
WWW.CHesagrisCHuna.CH

Hotel Vereina
WWW.HotelVereina.CH

Hotel Walserhof 
WWW.WalserHof.CH

Jatzhütte Davos
WWW.JatzHuette.CH

Kaffee Klatsch
WWW.Kaffee-KlatsCH.CH
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