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Daar komt nog bij dat dit gebied, met als groot-
ste stad Lugano, uitstekend bereikbaar is. Met 
de auto is het over de snelweg een uurtje rijden 

vanaf de St. Gotthard, het is aangesloten op het stipt 
functionerende Zwitserse spoorwegennet en het heeft 

een vliegveld bij Lugano. Aan de verdere optimalise-
ring van het spoorwegennet wordt nu volop gewerkt 
met de aanleg van een nieuwe spoortunnel onder de 
St. Gotthard van maar liefst 57 km lang. De aanleg vor-
dert gestaag en de tunnel bevindt zich nu in de testfase. 
Met het vliegtuig is men uiteraard nog sneller op deze 
bestemming en daarbij is aankomen en vertrekken hier 
een spectaculaire  ervaring door de ligging van de baan 
tussen de bergen en nagenoeg aan het meer van Luga-
no. Op dit kleinschalige vliegveld kan men nog inchec-
ken en boarden tot 20 minuten voor vertrek. 

ZAKELIJKE VOORZIENINGEN

Het Palazzo Congressi Lugano biedt ruime facilitei-
ten voor alle mogelijke soorten bijeenkomsten. Deze 
moderne uitbouw van de oorspronkelijke Villa Ciani, 
die al sinds 1933 als evenementenruimte fungeert, heeft 
een ruim scala van goed geoutilleerde zalen voor groe-
pen van uiteenlopend formaat inclusief een amfi theater 
voor 1150 personen. Desgewenst kan in het park waar-
door het centrum is omgeven door middel van tenten 
nog een extra capaciteit van vierduizend vierkante 
meters worden gerealiseerd. 
Tot voor kort was genoemd amfi theater nog als enige 
beschikbaar voor artistieke voorstellingen als theater, 
concerten en dergelijke. Sinds kort heeft Lugano een 
nieuwe parel aan haar kroon toegevoegd: Het LAC 
Lugano Arte e Cultura, het nieuwe culturele centrum 
van Lugano. Een spectaculair modern gebouw mag dit 
gerust worden genoemd. Duidelijk is dat Lugano zich 

hiermee nog nadrukkelijker op de kaart 
zet als het gaat om zakelijke voorzienin-
gen. Het speels vormgegeven en strak 
gelijnde gebouw ligt aan het meer en 
biedt bezoekers via grote ramen goed 
zicht hierop. De wezenlijke onderdelen 
zijn een nieuw museum, een theaterzaal 
met 1130 plaatsen en een grote centrale 
hal die als een soort overdekt plein fun-
geert. 

KUNSTERVARING

Het museum van het LAC toont een col-
lectie van werken van vooraanstaande 
kunstenaars vlak ten noorden en ten 
zuiden van de Alpen. Zo’n expositie wint 
voor de bezoeker fl ink aan waarde als 
hij wordt rondgeleid en gegidst door een 
deskundige. Ook bij ons bezoek was een 
gids beschikbaar. Tijdens de rondgang 
bleek, onverwacht, dat onze gids tevens 
een begaafd zangeres was die bij het 
zingen ook nog werd begeleid door een 
celliste die verrassend opdook tussen de 
kunstwerken. Op deze manier werd het 
museumbezoek een complete kunsterva-
ring. Ons werd wel duidelijk dat men er 
in Lugano van houdt om dergelijke crea-
tieve producties voor groepen bezoekers 
neer te zetten. 

In de concertzaal van het LAC konden 
we een concert van het gerenommeerde 
Orchestra della Svizzera Italiana bijwo-
nen. In zo’n prachtige moderne zaal met, 

zo bleek, een voorbeeldige akoestiek is dit 
werkelijk genieten. 
Aan alles was te zien dat de Zwitsers bij 
de creatie van dit culturele centrum niet 
op een paar francs gekeken hebben. Het 
resultaat mag er dan ook zijn!

Naast publieke voorzieningen telt Lugano 
ook diverse grote hotels die uiteenlopende 
faciliteiten bieden voor internationale ver-
gaderingen. Grand Hotel Villa Castagnola 

is daar een voorbeeld van. Dit hotel (78 
kamers), oorspronkelijk gebouwd eind 19e 
eeuw voor een Russische adellijke fami-
lie kent overal een ingetogen, huiselijke 
ambiance van oude chique. De voorzie-
ningen en de keuken zijn hier overigens 
zeker niet in de tijd blijven steken, ze zijn 
van een modern hoog niveau. Men vindt 
hier tien vergaderruimten met een capaci-
teit die reikt tot 120 personen.   
Een vergelijkbaar hotel, er zijn nog diverse 
andere,  is Villa Principe Leopoldo, ooit 
gebouwd als buitenverblijf voor een 
Hohenzollernprins. Ook dit stijlvolle 
onderkomen heeft de nodige vergader-
voorzieningen in huis en heeft als bonus 
een zeer ruim hooggelegen terras met 
spectaculair uitzicht over het meer.                                                                         

LUGANO

Ofschoon de grootste van Ticino is Lugano 
is niet een heel grote stad en telt nog geen 
70.000 inwoners. Toch, vanwege de nabij-
heid van Italië en de “onafhankelijkheid” 
van het Zwitserse bankwezen, is de stad 
een belangrijk fi nancieel centrum dat meer 
dan 50 banken telt.  Het autoloze centrum 
staat vol met ongerepte imposante fami-
liehuizen uit vorige eeuwen en herbergt 
bijvoorbeeld ook een uiterst chique win-

M EE T I N G M AG A Z I N E . N L M EE T I N G M AG A Z I N E . N L

Het zuidelijkste regio van Zwitserland is van nature 
reusachtig goed bedeeld. Het kent een spectaculair 
berglandschap, spreekwoordelijk azuurblauwe meren en 
een bijna ideaal subtropisch klimaat. De Zwitsers hebben 
al deze positieve factoren in de loop van de tijd verder 
uitgebouwd met voorzieningen die deze bestemming voor de 
internationale vergadermarkt hoogst aantrekkelijk maken. 
Meeting Magazine bracht een bezoek aan dit fraaie gebied.

Swiss quality 
and Italian 
lifestyle!

A B ROA D  Z W I TS ER L A N DA B ROA D  Z W I TS ER L A N D

Ticino:

Bij een bezoek 
aan Lugano is 
uiteraard wel heel 
aantrekkelijk (en bijna 
onvermijdelijk) om 
een vaartochtje over 
het meer te maken.
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kelstraat, de Via Nassa, die laat zien dat de clientèle niet 
alleen spaarzaam is maar ook geld goed kan laten rollen.
Bij een bezoek aan Lugano is uiteraard wel heel aantrek-
kelijk (en bijna onvermijdelijk) om een vaartochtje over 
het meer te maken. Bij een ronde langs de bergachtige 
oevers zijn nog heel wat historische villa’s van vroe-
gere vorsten en andere edellieden te bewonderen. Leuk 
om te weten vond ik ook dat het meer in twee delen 
wordt gescheiden door een dijk. Deze dijk is eind 19e 
eeuw aangelegd op een ondiepte in het overigens 300 
m diepe meer. Deze ondiepte is ontstaan doordat het 
meer gevormd is door uitslijting door twee gletsjers. 
Waar beide gletsjers elkaar “ontmoetten” ontstond de 
ondiepte.
Een andere “must” is eigenlijk ook de beklimming van 
de San Salvatore, de bijna 900 m hoge berg die aan de 
overkant van het water boven het stadscentrum uitto-
rent. De “beklimming” kan worden gemaakt met een 
funiculare, een berglift/-trein die je in twee etappes, dus 
met een overstap onderweg, naar de top brengt. Deze 
funiculare is in meerder opzichten uniek: Het pad naar 
boven is bochtig en niet recht zoals meestal. Daarnaast 
kent hij een stijgingspercentage van 37o voor het eerste 
deel en 610 voor het tweede. En tenslotte bewegen beide 

cabines als een pendel: Gaat de ene omhoog dan daalt 
de ander waarbij ze verbonden zijn door één kabel (ruim 
1600 meter lang) en aangedreven worden door één 
motor. Zoals te verwachten is het uitzicht boven (op het 
dak van een kapel op de top) spectaculair! 

BELLINZONA EN LOCARNO

De hoofdstad van het kanton Ticino, Bellinzona, is feite-
lijk maar een kleine plaats met nog geen 20.000 inwoners. 
Toch is het een plaats met al door de eeuwen heen grote 
naamsbekendheid. De reden daarvoor is de strategische 
ligging in het dal dat een doorgaande route biedt van 
noord naar zuid. In het verleden hadden de Lombarden 
daar ook al oog voor en dat was de reden dat hier 
drie grote kastelen en een stelsel van stadsmuren zijn 
gebouwd om de doorgang te kunnen beheersen. Het zijn 
geen kastelen die als residentie voor een vorst dienden 
maar uitdrukkelijk bedoeld als vestingwerken ter verde-
diging van de stad (en de doorgaande route). De kastelen 
en de muren zijn in de afgelopen decennia voorbeeldig 
gerestaureerd en behoren nu tot het Unesco werelderf-
goed. Alle drie de kastelen zijn open voor het publiek en 
worden ook regelmatig gebruikt voor grote bijeenkom-
sten. Met name vanaf het hoogstgelegen bouwwerk heeft 

men een indrukwekkend overzicht over 
het dal en daarbij kan men zich uitstekend 
een voorstelling maken van de strategi-
sche ligging.
Locarno is de dichtbij Lugano gelegen 
grote toeristentrekpleister aan het Lago 
Maggiore. Zeker in vergelijking met 
Lugano is de sfeer hier wat volkser. Zo tref 
je in Lugano vooral luxe winkels van grote 
merken en kan men in Locarno ook terecht 
voor de wat “gewonere” middenstand. 
Daarnaast kent deze stad ook enkele, 
overigens als excellent bekend staande, 
kampeervoorzieningen.  

GOLF

Voor wie tussen conferentiebesognes nog 
even de gelegenheid heeft biedt de regio 
ook nog enkele prima golfbanen. De Golf 
Club Lugano is de oudste (1923) gelegen 

in dichte bebossing langs de oever van 
het meer, rijk begroeid met o.m. azalea’s 
en rododendrons en met een meanderend 
riviertje dat de baan maar liefst acht maal 

doorkruist. Golf Gerre Losone  is ook een 
baan die door een riviertje wordt door-
kruist maar gelegen in een open ambi-
ance met mooie panorama’s. Door bredere 
fairways biedt deze baan kansen op mooie 

scores. Aan het Lago Maggiore tenslotte 
ligt de Golf Club Patriziale Ascona. Deze 
prestigieuze baan wordt meermaals 
als mooiste van Zwitserland genoemd. 
Heerlijke baan met fairways omzoomd 
door hoge volgroeide bomen.

Conclusie: Ticino, in velerlei opzicht een 
aantrekkelijke bestemming, kernach-
tig gekarakteriseerd door wat men er te 
bieden heeft: Swiss quality and Italian 
lifestyle!
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Locarno is de dichtbij 
Lugano gelegen grote 
toeristentrekpleister 
aan het Lago Maggiore

90  

>

91  

>


