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Lowcost is een rubriek waarin reiZen magaZine 
een vLucht beoordeeLt én tips geeft voor  
de bestemming van die vLucht.

Vlucht: Amsterdam - Genève

Maatschappij: easyJet (www.easyjet.com) 

Prijs: retour Genève vanaf € 62 pp

Boeking 

Website: 9
Overzichtelijk en gebruiksvriendelijk. Een vlucht is snel geboekt.  •
Binnen een paar minuten liggen de vliegtickets geprint op tafel. 
Ook online inchecken gaat makkelijk. 

Tarieven: 8,5
Er zijn concurrenten met nóg lagere stuntprijzen, maar de tarieven  •
van easyJet blijven erg scherp. Bovendien: je vliegt vanaf Schiphol 

kosten extra’s: 6
Koffer inchecken kost € 26 extra. Sportuitrusting (bijv. ski’s) € 30.  •
Voor € 21,75 heb je Speedy Boarding, waarmee je wat voordelen 
krijgt bij het inchecken. Alles bij elkaar kan het nog oplopen. 

TiJDens De VLUcHT 

interieur: 7
Compact en no-nonsense. Precies wat je van een lowcoster ver- •
wacht. Maar het belangrijkste: alles is schoon. Als er meerdere 
mensen nodig moeten, kun je wel eens pech hebben, omdat er 
maar twee wc’s zijn. 

catering & Prijsniveau: 6
Ook op dit gebied is niks gratis bij easyJet. Broodje + drankje kost  •
€ 9,75. En de folder bedriegt enigszins. Broodje tomaat en mozza-
rella is taai en ziet er minder smakelijk uit dan op het plaatje. 

Zitcomfort: 6,5 
Dat het geen business class is, weet je van te voren. Stoelen zijn  •
niet ruim, maar zitten prima voor een vlucht van nog geen ander-
half uur. 

entertainmaint: 7,5
Verwacht niet te veel. Er is een folder met eten,  •
 drinken en taxfree producten en een apart blaadje 
over de bestemming. 

service cabinepersoneel: 8
Stewards zijn vriendelijk, service is prima.  •
Nederlands wordt er niet gesproken maar dat 
is geen probleem. Betalen kan in euro’s, 
Zwitserse Francs of met creditcard. 

oP HeT VLiegVeLD 

inchecken: 8 
easyJet vliegt vanaf de aparte gate M, je hoeft dus niet heel Schip- •
hol door. Nadeel: wachtruimte is klein en saai. Inchecken zelf gaat 
snel, dat heeft bijna iedereen thuis al gedaan. 

Boardingprocedure: 7
Prima. Geen lange wachttijden en ondanks vrije zitplaatsen valt het  •
met het dringen mee. Wel vragen we ons het nut van Speedy Boar-
ding af. Enige voordeel lijkt eerste stoelkeuze, tijdwinst is nihil. 

3x Doen

Ga varen. •  Met de Geneva Transport Card kun je gratis 
met het openbaar vervoer. En dat gaat in Genève ook 
over het water. Kriskras varen er gele bootjes over het 
meer. Handig en leuk. Info: www.geneve-tourisme.ch   
Neem de trein  • naar Montreux bijvoorbeeld, helemaal aan 
de andere kant van het meer. Voor 14 Zwitserse Francs  
(€ 11,50) heb je een van de mooiste treinritten van Euro-
pa. En Montreux zelf. Zie: www.sbb.ch 
Ga naar Bains des Pâquis, •  een schiereilandje in het meer 
met café, restaurant en zwembad. ’s Zomers zonnen,  
’s winters de sauna in. Zie: www.aubp.ch

3x sLaPen

Hotel d’Angleterre  • – Dit hotel wordt als beste beoordeeld 
door TripAdvisor, maar voor één nacht vijf sterren in Genève 
tel je niet minder dan 1.060 Zw.Frcs neer. Dat is € 880. Heb je 
wel uitzicht op het meer. Info: www.dangleterrehotel.com                                                                             
• Hostellerie de Genève – Mooi hotel in Vevey, richting Mon-
treux. Charlie Chaplin woonde hier. (In het stadje, niet in het 
hotel). Info: www.hotelgeneve.ch                                            
• Hotel Cristal Design – Op loopafstand van station. Mo-
dern ingericht, vriendelijk personeel, gratis wifi en prima 
ontbijt. Info: www.fassbindhotels.com 

Van en naar De LUcHTHaVen
Het vliegveld ligt 4 km buiten het centrum van Genève. Met 
de trein een ritje van zes minuten, de bus doet er iets langer 
over. Een taxi kost tussen de 30 en 35 Zwitserse Francs (€ 25 
- € 30). Heb je al een hotel geboekt, dan heb je kans dat je 
gratis met de shuttlebus kunt. Kijk daarvoor op www.gva.ch. 

3x eTen 
Chez ma Cousine • . Leuk restaurantje in het oude centrum. Enige 
voorwaarde: je moet van kip houden, iets anders serveren ze hier 
niet. Zie: www.chezmacousine.ch
Restaurant Les Armures • . Traditioneel Zwitsers restaurant, dus: uit-
stekende fondue. Voor lokale begrippen betaalbaar (hoofdgerecht 
tussen de € 23 en € 45), mooi ingericht, fijne bediening. Ook hotel. 
Chat Noir • . Hotspot van de stad, in de wijk Carouge, waar veel     
locals komen. Bijna elke avond live muziek. Zie: www.chatnoir.ch

3x Zien

Patek Philippe Museum • . Ja, de Zwitserse precisie komt hier 
vandaan. Tal van horlogemerken zijn in de stad gevestigd, 
Patek Philippe heeft zelfs een museum.                                  
Zie: www.patekmuseum.ch
Cathédrale Saint-Pierre • . Genève kent weinig hoogbouw, de 
toren (157 traptreden) van de kathedraal biedt een mooi uit-
zicht over stad en meer. Zie: www.saintpierre-geneve.ch 
Het meer • . De bekendste, mooiste én gratis attractie blijft het 
Meer van Genève (Lac Leman). Flaneer over de boulevard of 
vaar rond in bootje of waterfiets. En: overal zwanen. 

genèVe Genève heet een statiGe bankiersstad te zijn aan de 
westpunt van het GelijknamiGe meer. rousseau werd 
er Geboren, henri dunant richtte er het rode kruis 
op. maar je kunt er ook fabuleus shoppen en het is 
de toeoeGanGspoort tot allerlei berGvertier in 
zwitserland én frankrijk.reToUr Vanaf

€ 62
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