WELKOM IN HET UNESCO
BIOSFEERRESERVAAT ENTLEBUCH

ECHT ENTLEBUCH
Even gevarieerd als het landschap van het biosfeerreservaat Entlebuch
zijn de regionale producten. Als u het kenmerk ECHT ENTLEBUCH op een
product ontdekt, dan is het ook werkelijk uit Entlebuch. In het reglement
is vastgelegd dat ten minste driekwart van de grondstoffen uit de regio
afkomstig moeten zijn en dat ook de waarde voor tweederde in Entlebuch
moet worden gegenereerd. ECHT ENTLEBUCH producten bieden naast
hoge kwaliteit ook echte meerwaarde: ze worden met hart en ziel,
traditionele kennis en regionale verbondenheid vervaardigd.

Bijna geen enkele andere regio in Zwitserland bezit zoveel natuurlijke
schatten als het “Wilde Westen” van Luzern, dat gelegen is tussen
Luzern, Bern en Interlaken.
Hier vindt u de grootste en meeste heidelandschappen van Zwitserland
met een flora en fauna van (inter-)nationaal belang. Het is daarom geen
wonder dat Entlebuch door de UNESCO in 2001 is aangewezen als
biosfeerreservaat. Binnen het wereldwijde netwerk van biosfeerreservaten
vertegenwoordigt Entlebuch pre-Alpine heide- en karstlandschappen.

Welkom in het UNESCO
biosfeerreservaat Entlebuch

ECHT ENTLEBUCH producten vindt u in veel winkels in de hele regio.
Het assortiment bestaat uit ongeveer 450 producten uit de meest
uiteenlopende categorieën: zuivelproducten, vlees, hout producten,
pasta‘s, kruiden, gebak en nog veel meer.

Onder de criteria van de UNESCO, moeten dit genre reservaten niet
alleen de biodiversiteit behouden; ze moeten ook aan de behoeften van
de groeiende bevolking voldoen. Zij bestaan uit drie delen: een kern,
een buffer en een overgangszone. Het doel van de overgangszones is
het ontwikkelen van duurzame landbouw, bosbouw en ecotoerisme.

ECHT
ENTLEBUCH

Over een gebied van 400 vierkante kilometer strekt zich een mystieke
wereld uit met een belofte van rust, inspiratie en ontspanning - ongerepte heidevelden, idyllische alpenweiden en de majestueus torenhoge
Schrattenfluh (een bergketen garanderen momenten van vreugde!

UNESCO BIOSPHÄRE

Wij kijken uit naar u uit!

De culinaire partners in het UNESCO biosfeerreservaat maken in hun
keuken gebruik van een maximum aan ECHT ENTLEBUCH producten.
Zo is bijvoorbeeld ten-minste 75% van het vlees en de zuivelproducten
uit de regio afkomstig. Op de menukaarten worden gerechten met ECHT
ENTLEBUCHER producten gemarkeerd met vermelding van de leveranciers.
CULINAIRE PARTNERS
Berggasthaus Salwideli – Sörenberg – salwideli@bluewin.ch
Ferien- und Wellnesshotel – Sörenberg – info@hotel-rischli.ch
Gasthaus Engel – Hasle – info@engel-hasle.ch
Hotel Sporting – Marbach – info@hotelsporting.ch
Hotel Kreuz – Schüpfheim – info@kreuzschuepfheim.ch
Hotel Drei Könige – Entlebuch – landgasthof@bluewin.ch
Speise-Restaurant Bahnhöfli – Entlebuch –
willy.felder@bahnhoefli-entlebuch.ch

Grote selectie van regionale producten.

De culinaire partner in een regionaal kruidentuin.

B&B PARTNERS IN HET
UNESCO BIOSFEERRESERVAAT ENTLEBUCH

WINTERTIJD

D

Bern

De gastvrijheid, die u in Entlebuch tegenkomt, laat geen culinaire wens
onvervuld: u ondergaat de Entlebucher gastvrijheid met een culinaire
symfonie van innovatieve delicatessen, waarbij u het water in uw mond loopt.

Bij deze culinaire partners kunt u ook overnachten.

Schrattenfluh – het markante Karst gebergte in Sörenberg

Basel

CULINAIRE PARTNERS IN HET
UNESCO BIOSFEERRESERVAAT ENTLEBUCH

Zürich

Het UNESCO biosfeerreservaat Entlebuch – is het wintersporteldorado van
het deelstaat Luzern. Meer dan 20 liften en meer dan 100 km aan pistes
wachten erop om door u verkend te worden en bieden wintersport-plezier
voor jong en oud. De twee grootste skigebieden zijn:

A

Luzern

Ervaar echte Entlebucher gastvrijheid in het hart van het UNESCO
biosfeerreservaat Entlebuch. De Bed & Breakfast partnerbedrijven in het
biosfeerreservaat verhuren hun persoonlijk ingerichte kamers met hart en
ziel en brengen met veel plezier de cultuur van Entlebuch dichterbij hun
gasten. Hoog in het vaandel staat bij ons: tijd voor dienstverlening aan de
gasten en informatie over activiteiten, bestemmingen voor uitstapjes en
vervoersmiddelen in het UNESCO biosfeerreservaat Entlebuch.

SÖRENBERG
53 km pistes, 17 faciliteiten, langlaufloipen, rodelbanen, winterwandelpaden, sneeuwschoentrails etc.
info@soerenberg.ch

UNESCO
Interlaken Biosphäre
Entlebuch
Genf
F

Lugano

MARBACHEGG
8 km pistes, 3 faciliteiten, langlaufloipen, sneeuwschoentrails etc.
tourismus@marbach-lu.ch

I

Ontbijt met streekproducten – de perfecte start van de dag

Spoorlijn BLS
35 km vanuit Luzern
50 km vanuit Bern

Bij deze Bed & Breakfast partners overnacht u op de boerenhoeve.

2016

Gelieve contact met ons op te nemen als u nog meer informatie nodig heeft.
Ongeacht of u een individuele gast of als groep bent, we zijn hier om u
verder te helpen
UNESCO BIOSPHÄRE ENTLEBUCH
Chlosterbüel 28
6170 Schüpfheim
Switzerland
1 +41 (0)41 485 88 50
u zentrum@biosphaere.ch
www.biosphaere.ch

B&B PARTNERS
Heidi + Peter Hofstetter – Entlebuch – info@schafbuur.ch
Ruth Schuurman – Entlebuch – info@altfeld.ch
Regina + Franz Koch-Wicki – Romoos – kowiro@sunrise.ch
Marie-Louise Portmann – Hasle – mar.portmann@sunrise.ch
Marlis + Franz Studer-Brun – Schüpfheim - studer.chnubel@hotmail.com
Lisbeth Schmid-Theiler – Flühli – mail@heidigbuehl.ch
Susanne + Urs Rychener – Sörenberg – info@bauernhof-salwideli.ch
Annemarie + Franz Jenni – Escholzmatt – jenni-balm@sunrise.ch
Andrea + Marco Riedweg-Zemp – Escholzmatt – marco.riedweg@bluewin.ch
Monika + Josef Wicki-Emmenegger – Wiggen – monika.wicki@tiscalinet.ch
Ellen Terpstra – Marbach - A.Terpstra8@kpnplanet.nl

Skigebied Sörenberg

Skigebied Marbachegg

Heidelandschap Salwideli, Sörenberg

De natuur ligt aan uw voeten

ÄRE ENTLEBUCH

Het maakt niet uit of u op zoek bent naar ontspanning, sport, verzorgd plezier of avontuur – het UNESCO
biosfeerreservaat Entlebuch biedt de ideale vakantie voor iedereen. Unieke natuur en cultuur ervaringen.
mysterieuze heidepaden, prachtige uitzichtpunten en nog veel meer wachten op u. Tal van wandel- en
fietspaden leiden door het UNESCO biosfeerreservaat Entlebuch en nodigen uit tot kleine en grote tochten.

SÖRENBERG

VERDERE ERVARINGEN

BRIENZER ROTHORN
Vanaf deze berg der bergen heeft u een geweldig uitzicht van 360° rondom
met fantastische panorama’s. Doe een stapje achteruit en geniet van het uitzicht
op het beroemde Eiger, Mönch en Jungfrau trio – en niet te vergeten de 690
andere bergtoppen. Voeg daar het glinsterende water van het Brienz meer aan
toe en u hebt een droom die uitkomt! Baad in het zonlicht en snuif de frisse
lucht op, hier op 2350 meter hoogte – het hoogste punt in deelstaat Luzern –
en geniet van een heerlijk hapje eten in het Restaurant Rothorn, waar een
enthousiast team u verwent met uitstekende gerechten en regionale delicatessen. Geniet van een rondreis van één dag vanuit Luzern via de Brienz Rothorn,
de hoogste berg in Luzern, naar Interlaken en weer terug naar de wereldberoemde lichtstad. De ene zijde van de hoogste berg in Luzern kan worden
bereikt met een kabelbaan vanuit Sörenberg. De andere zijde met het unieke
stoomtandwielspoor: de Brienz-Rothorn spoorweg. bahnen@soerenberg.ch

KNEIPPINRICHTING SCHWANDALPWEIHER FLÜHLI
Onderga Kneipp-therapie in fris bron water en laat uw dagelijkse zorgen
verdwijnen of geniet gewoon van de rust van de natuur. Bij Schwandalpweiher boven Fluhli vindt u de mooiste Kneippfaciliteit in Zwitserland.
Een plek waar u uw ziel kunt laten dwalen. info@fluehli-wasser.ch
ENERGIE LEVERENDE LOCATIE HET HEILIGKREUZ
Een plaats van rust en geborgenheid, om ziel en lichaam op te laden.
Ontdek het Heilig Kruis op verschillende manieren: Rondlopen in de
pelgrimsplaats, een wandeling naar het bergrestaurant First of een
bezoek aan een themapad zoals de Seelensteg (=zielenbrug). Dit pad
voert u door een wild romantische bos. Een rondwandeling over houten
planken, die uitnodigt tot bezinning, het opdoen van nieuwe kracht en
natuurbelevenissen. hasle-heiligkreuz-tourismus@hasle-lu.ch

MOORACULUM
Het Rossweid gebied zit vol natuurlijke wonderen die u moet ontdekken,
ruiken, voelen, genieten en proeven. Mooraculum grenst direct aan het
grote zonneterras van het avonturenrestaurant Rossweid. Het vormt een
totaalervaring van verschillende avontuurlijke locaties rond het mystieke
thema heidelandschappen. Gezinnen vinden hier alles wat hun hart
begeert: vijvers met waterspeeltoestellen, behendigheidsspelen, oases
van rust, picknickplaatsen en nog veel meer. Alle teksten op de informatieborden zijn zowel in het Duits als in het Engels. bahnen@soerenberg.ch

ZYBERLILAND ROMOOS
Verschillende speel-werelden nodigen u uit in het natuurspeelpark. Het is
ideaal om te klimmen, te spetteren, te kruipen, te spelen en rond te hangen.
Een kindvriendelijk wandelpad verbindt de speelwerelden met elkaar.
Het Zyberliland biedt ook veel andere avonturen. Van de rondleiding, om goud
te winnen tot het bezoek aan de Köhler en de overnachting in een tipi – in
Zyberliland vindt iedereen, wat zijn hart begeert. info@zyberliland.ch

BIKEBOARD
Vanaf de Rossweid (1470 m boven de zeespiegel) suist u naar Sörenberg
(1166 m boven de zeespiegel). U suist over een verharde weg met een
pleziervoertuig: het Bikeboard. Wauw! De afstand is vier kilometer lang en
wordt aanbevolen voor kinderen vanaf negen jaar. bahnen@soerenberg.ch
RODELBAAN RISCHLI
De zomerrodelbaan met een totaal van twaalf bochten en een lengte van
900 meter slingert over een groene alpenweide. Plezier en zomergenot
voor het hele gezin. Een comfortabele lift brengt u naar het startpunt.
bahnen@soerenberg.ch

MARBACH
MARBACHEGG
Uw zonneterras! De kabelbaan brengt u comfortabel naar boven tot
Marbachegg. Tussen de Schrattenfluh, Schybengütsch en Hohgant, kunt
u genieten van een fantastisch uitzicht over een deel van het UNESCO
biosfeerreservaat Entlebuch en de Alpen van Bern. Verblijf in het gezellige
restaurant Eigerblick en geniet van het prachtige uitzicht, terwijl de
kinderen de speeltuin ontdekken. Rond Marbach en Marbachegg zijn ook
een aantal gemakkelijke wandel- en fietspaden te vinden.
tourismus@marbach-lu.ch
MARBACHEGG-CARTS
Genieten van een ritje met de Marbach-carts. Dit is een bijzondere ervaring
voor alle leeftijden; plezier en snelheid zijn gegarandeerd! U snelt naar
beneden over een houten rails en wordt door een lift teruggebracht zodat u
niet moeizaam de berg op hoeft te klauteren. sportbahnen@marbach-lu.ch

Wandelen op de Schrattenfluh, Sörenberg

Entlebucher Sennenhund (hondenras)

BERGKAASMAKERIJ MARBACH
Een bezoek aan de kaasmakerij Marbach-Schangnau is de moeite waard.
Op de bezoekersgalerij krijgt u een beeld van de interessante wereld van
de melkverwerking en kaasproductie. De bijbehorende is een klein
paradijs voor liefhebbers van kaas. Hier vindt u naast de lekkere producten
van de kaasmakerij vele andere specialiteiten uit de regio.
www.kaeserei-marbach.ch

