Manual Penjualan 2019

Perjalanan
dengan
Kereta Api!
Perjalanan berkereta dengan panorama yang menakjubkan:

Luzern–Interlaken Express
Luzern–Engelberg Express
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Selamat datang
di kereta api kami!
Melayani Anda sejak 1888, kami secara elegan
mengangkut wisatawan dari pusat kota Lucerne secara
langsung menuju tujuan wisata yang paling penting
di Swiss Alps. Tamu Anda dijamin akan menikmati
perjalanan dengan kereta api yang tidak terlupakan
melewati jantung Swiss.
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Dari
Lucerne…

Dari sinilah semua berawal: di jantung Lucerne yang
historis dan terkenal. Dengan naik kereta api kami,
para tamu Anda diantarkan langsung menuju tujuan
teratas yaitu Interlaken/Jungfrau dan Engelberg/Titlis.
Sebuah perjalanan yang dijamin mudah dan nyaman.
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…menuju
Kawasan
Jungfrau
Terletak di lokasi yang tiada bandingannya antara
Danau Thun dan Danau Brienz di kaki tiga puncak
yang perkasa yaitu Eiger, Mönch dan Jungfrau, selama
puluhan tahun Interlaken telah menarik wisatawan dari
seluruh dunia, baik sebagai tujuan mereka maupun titik
keberangkatan menuju liburan impian, yang tentu saja
disempurnakan dengan kunjungan ke Jungfraujoch –
Puncak Europe.
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…atau ke
Engelberg-Titlis!

Panorama Alpin yang memesona, berpadu dengan
berbagai kemungkinan yang luas, menjadikan
Engelberg tujuan perjalanan yang sangat menarik.
Tempat yang tak terbantahkan lagi paling menarik bagi
setiap pengunjung: Gunung TITLIS dan “Cliff Walk”nya – jembatan gantung yang tertinggi di Eropa.
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Terhubung dengan
baik
Bruxelles
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Di pusat Eropa, di jantung
Swiss

Barcelona

Milano
Roma

Mudah dijangkau dari semua bandara besar,
dan tidak perlu perjalanan yang lama dari
negara-negara tetangga seperti Italia, Prancis
atau Jerman, serta menawarkan koneksi kereta
api dan bus yang cepat dan mudah ke semua
lokasi wisata – semua inilah yang membuat
wilayah ini istimewa.
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Interlaken
GoldenPass Line
Interlaken–Montreux
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Lucerne
Danau Lucerne

Stans
1
Sarnen
Giswil

2

Lungern

Brünig Pass
Titlis

1.008 Meter / 3.307 kaki

Meiringen

1

Engelberg

Luzern–Interlaken Express: waktu perjalanan 1 jam 50 mnt.

Untuk info selengkapnya, lihat halaman 12–17
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Luzern–Engelberg Express: waktu perjalanan 43 mnt.

Untuk info selengkapnya, lihat halaman 18–23
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Luzern–
Interlaken
Express
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Lima danau yang sejernih kristal, pegunungan Swiss
yang tertutup salju dan air terjun yang sangat indah:
Dengan perjalanan yang luar biasa indah selama
hampir dua jam ini (sebuah seksi dari GoldenPass
Line), para tamu Anda akan menyeberangi Brünig Pass
sambil bersantai dalam kenyamanan kereta api modern
dan menikmati panorama Alpen yang fantastis.
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Luzern–
Interlaken
Express
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Danau Lucerne
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Sebuah perjalanan dengan
kereta api yang tidak terlupakan
Lima danau, satu jalur gunung dan pemandangan
puncak putih Swiss: Semuanya ini – dan juga
makanan lezat dari menu restoran à la carte Bistro
bergerak kami – para tamu Anda akan menikmati
kenyamanan gerbong modern kami sebelum tiba
dengan benar-benar santai di tujuan mereka.
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Anda akan menyukai

Tamu Anda akan menikmati

• Perjalanan dengan kereta api, tempat wisata
yang sangat menarik (pegunungan Swiss,
perjalanan mengelilingi danau)
• Seksi dari GoldenPass Line
(Montreux–Gstaad–Interlaken–Lucerne)
• Bagian dari Grand Train Tour of Switzerland
• Layanan langsung setiap jam antara Lucerne
dan Interlaken
• Dari pusat kota ke pusat kota
• Tidak ada penumpukan lalu lintas,
tidak ada stres
• Reservasi kursi
• Perencanaan mudah, layanan terjamin,
khas Swiss
• Tarif kelompok yang menarik
• Pemandu tur naik kereta api secara gratis
• Masinis dapat bersantai
• Koneksi langsung ke Jungfraujoch –
Puncak Eropa

• Produk teratas (perjalanan berpanorama indah)
• Semua dalam satu: 5 danau, 1 jalur gunung, pemandangan
puncak-puncak yang tertutup salju dan pemandangan yang
memesona
• Perjalanan berpanorama indah dengan naik kereta api
beroda gigi
• Seksi dari GoldenPass Line (Montreux–Gstaad–Interlaken–
Lucerne)
• Bagian dari Grand Train Tour of Switzerland
• Kualitas Swiss sejak 1888
• Layanan langsung dari pusat kota Lucerne menuju Interlaken
• Perjalanan yang nyaman dan santai
• Pemandu tur digital gratis
• Aplikasi seluler gratis
• Terminal pengisian daya di atas kereta api
• Kru kereta api menyediakan layanan pribadi dan ramah
selama perjalanan dengan kereta api.
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Luzern–Interlaken Express

Fitur tambahan

Bistro – sangat lezat di saat Anda lapar
Di restoran à la carte di atas kereta api kami melayani
pelanggan sesuai keinginan mereka – sarapan yang lezat,
misalnya, atau berbagai menu istimewa dengan tema yang
berubah secara berkala sepanjang hari.

Bistro dari Lucerne
07:06 –17:06 Mei sampai Oktober
08:06 –15:06 November sampai April
Bistro dari Interlaken
09:04 –19:04 Mei sampai Oktober
10:04 – 18:04 November sampai April

16

GoldenPass Line
(jalur berpanorama
cantik Swiss)
Jalur yang luar biasa ini memiliki tiga kereta
api berbeda yang mempunyai semuanya:
pemandangan berpanorama lanskap paling
indah Swiss, perjalanan spektakuler melintasi
tiga jalur gunung dan di sepanjang puncak
setinggi 12.000 kaki yang terkenal, dan delapan
danau serta beragam air terjun dan sungai.
Luzern–Interlaken Express adalah sebuah
seksi dari GoldenPass Line terkenal yang
menghubungkan Lucerne dan Montreux,
yang pada gilirannya juga membentuk bagian
dari Grand Train Tour of Switzerland. Dari
Interlaken, jalur ini berlanjut menuju Zweisimmen
(dioperasikan oleh BLS), dan akhirnya menuju
Montreux (dioperasikan oleh MOB).

Aplikasi LiveGuide

Grand Train Tour of Switzerland
Ini adalah pengalaman yang hebat bagi pencinta
kereta api dari segala usia yang memikat wisatawan
terutama karena tur ini begitu beragam. Setiap
orang yang tertarik menikmati pengalaman Alpen
kami sekaligus mendapatkan suatu pengalaman
berkereta yang tidak akan terlupakan. Di mana
selain di Grand Train Tour of Switzerland Anda
dapat menikmati pemandangan berpanorama
paling indah di Swiss sepanjang 1280 kilometer
dalam satu paket komprehensif? Perjalanan yang
sangat menarik ini akan membawa Anda melewati
baik kota besar maupun kecil, melintasi pegunungan
dan di sepanjang gletser, danau dan sungai serta
melalui berbagai wilayah yang menggunakan
berbagai dialek dan minimal dua bahasa
(Jerman dan Prancis).

Dengan pemandu tur digital kami, Anda dapat memperoleh
lebih banyak sensasi (dan informasi) dari perjalanan Anda
antara Lucerne dan Interlaken. Para tamu Anda akan belajar
banyak tentang pemandangan paling menarik yang ditawarkan
wilayah ini dan, dengan menggunakan peta terintegrasi, dapat
mengetahui posisi mereka kapan saja dalam perjalanan itu serta
tempat wisata menarik apa berikutnya.
Kami sarankan Anda dan tamu Anda mengunduh Aplikasi
LiveGuide sebelum keberangkatan.
www.zentralbahn.ch/liveguide
Unduh:
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Luzern–
Engelberg
Express
Cara yang paling cepat dan indah untuk melakukan
perjalanan dari Lucerne menuju Engelberg/Titlis.
Dengan menggunakan Zentralbahn, para tamu Anda
akan tiba di Engelberg dari pusat kota Lucerne dalam
waktu hanya 43 menit – dan juga dengan sangat
nyaman.
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Luzern–
Engelberg
Express

Lucerne
Danau Lucerne

Stans

Marilah kita ke titik pemandangan
tertinggi di Swiss Tengah!
Dengan menggunakan Zentralbahn, para tamu Anda akan
tiba di Engelberg dari pusat kota Lucerne dalam waktu hanya
43 menit. Dan di Engelberg, mereka dapat berganti ke kereta
gantung Rotair yang dapat berputar yang akan membawa
mereka hingga ketinggian 3238 meter di atas permukaan
laut, dan salju abadi. Pemandangan spektakuler gletser yang
misterius dan panorama menakjubkan Alpen dan Swiss pasti
akan menggetarkan setiap pengunjung.
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Engelberg

Anda akan menyukai

Tamu Anda akan menikmati

• Layanan langsung setiap jam antara Lucerne
dan Engelberg
• Cara mudah dan cepat dari pusat kota
Lucerne ke Engelberg
• Koneksi langsung ke Titlis
• Tidak ada penumpukan lalu lintas,
tidak ada stres
• Reservasi tempat duduk dijamin
• Perencanaan mudah, layanan terjamin,
khas Swiss
• Tarif kelompok yang menarik
• Pemandu tur naik kereta api secara gratis
• Masinis dapat bersantai
• Koneksi langsung ke kereta gantung CabriO
Stanserhorn

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lebih banyak waktu untuk belanja dan tamasya
Perjalanan yang nyaman dan santai
Kualitas Swiss sejak 1898
Perjalanan berpanorama indah dengan naik kereta api
beroda gigi
Layanan langsung dari pusat kota Lucerne menuju
Engelberg dalam 43 menit
Kereta api modern
Gerbong panorama (Kelas 1)
Berkereta yang indah di sepanjang lembah Engelberg
Pemandangan pegunungan yang tertutup salju
Kru kereta api menyediakan layanan pribadi dan ramah
selama perjalanan dengan kereta api.

Gerbong panorama
Luzern–Engelberg Express dari Zentralbahn
mempersembahkan gerbong panorama
yang dapat menampung 46 penumpang
kelas pertama.
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EngelbergTitlis
TITLIS Tempat Paling Indah
Nikmati hari yang fantastis di salju pada
ketinggian 3.020 meter di atas permukaan laut
TITLIS adalah sebuah permata di mahkota
Swiss Tengah dan merupakan satu-satunya
gletser di area tersebut.

Engelberg-Titlis adalah tujuan liburan musim panas dan dingin yang
terbesar di Swiss Tengah. Desa Alpine yang sibuk ini menawarkan
berbagai aktivitas liburan yang sangat cocok untuk keluarga, pemula,
amatir yang antusias dan profesional – yang mengubah setiap kunjungan
menjadi pengalaman yang tidak terlupakan.
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TITLIS Taman Gletser
Segala jenis aktivitas di salju yang mengasyikkan
menunggu Anda sepanjang tahun di taman
gletser kami.

TITLIS Ice Flyer
Untuk merasakan pengalaman salju dan es
yang sesungguhnya di puncak Gunung TITLIS,
cobalah lift kursi Ice Flyer. Pemandangan jurang
gletser sungguh spektakuler! Pada ketinggian
lebih dari 3.000 meter, tersingkap sebuah
panorama yang menakjubkan.

TITLIS Cliff Walk
Ketinggian 3.020 meter. Kedalaman 500 meter. 150 langkah menuju
detak jantung Anda. Dapatkan sensasi mendebarkan ini ketika Anda
menyeberangi jembatan gantung spektakuler Titlis Cliff Walk.

TITLIS Rotair
Kereta gantung TITLIS Rotair berputar ke atas menuju puncak TITLIS
yang tertutup salju. Kereta gantung pertama yang dapat berputar di dunia
mengangkut Anda dari stasiun tengah di Stand hingga stasiun puncak
pada ketinggian 3.020 meter di atas permukaan laut.

TITLIS Gua Gletser
Di jantung Gletser TITLIS, dikelilingi oleh
dinding es yang berkilauan, terbukalah dunia
yang benar-benar baru untuk Anda. Gua yang
mengesankan ini membawa pengunjung
melewati terowongan sepanjang 150 meter
dengan kedalaman 20 meter di bawah
permukaan gletser. Tidak dipungut biaya masuk.
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Luzern–Interlaken Express

Peta Lucerne

Naik/turun

Kota lama
Distrik perbelanjaan

Info bagus bagi tamu Anda: Stasiun Lucerne
terletak hanya beberapa menit dengan berjalan
kaki dari kota lama, distrik perbelanjaan atau
Jembatan Kapel, yaitu., tepat di jantung kota.
Letak terminal bus, juga dekat. Dan ini berarti
baik pemandu tur maupun tamu Anda tidak
perlu khawatir dan mempunyai lebih banyak
waktu untuk menikmati Lucerne. Kereta api
kami berangkat dari jalur 12, 13, 14 atau 15.
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Lantai pertama
5 mnt.dengan
berjalan kaki

Jalur staisun
12–15

Luzern–Interlaken Express
Luzern–Engelberg Express

Peta Interlaken
Aare
Perahu danau

Vaduz

Aare

Distrik
perbelanjaan
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Stasiun Ost
jalur 4

rlake
Luzern–Inte

n Express

Stasiun Interlaken Ost (Timur) adalah tempat
berkumpulnya segala sesuatu dan semua orang
di Interlaken. Letaknya dekat dengan pusat
kota, yaitu distrik perbelanjaan dan hotel.
Anda dapat dengan mudah tiba di stasiun kereta
api dengan naik bus. Dari sini kereta api menuju
Lucerne–Interlaken atau ke Grindelwald/
Lauterbrunnen dan Jungfraujoch serta ke Bern
atau kereta api Goldenpass Line ke Zweisimmen
dan Montreux berangkat.

Fakta

Jadwal
Waktu perjalanan: 1 jam 50 mnt.

Lucerne–Interlaken Ost:
setiap jam dari 06:06 sampai 21:06
Interlaken Ost–Lucerne:
setiap jam dari 07:04 sampai 20:04

Pesan sekarang!
RESERVASI Luzern–Interlaken Express
Telp +41 21 989 81 51

Tarif Kelompok
(10 orang atau lebih)
• Sekali jalan, termasuk reservasi tempat
duduk
• Setiap orang ke-10 naik secara gratis
Musim sepi

Kelas 2
Kelas 1

CHF 34,40
CHF 54,40

Musim Ramai

Kelas 2
Kelas 1

CHF 38,40
CHF 58,40

Harga termasuk biaya reservasi sebesar
CHF 8,00 / CHF 12,00 (musim ramai)

goldenpass@mob.ch
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Luzern–Engelberg Express

Peta Lucerne

Naik/turun

Kota lama
Distrik perbelanjaan

Berita bagus bagi tamu Anda: Stasiun Lucerne
terletak hanya beberapa menit dengan berjalan
kaki dari kota lama, distrik perbelanjaan atau
Jembatan Kapel, yaitu., tepat di jantung kota.
Letak terminal bus, juga dekat. Dan ini berarti
baik pemandu tur maupun tamu Anda tidak
perlu khawatir dan mempunyai lebih banyak
waktu untuk menikmati Lucerne. Kereta api
kami berangkat dari jalur 12, 13, 14 atau 15.

Schwanenplatz

el

Danau Lucerne

Di jalur 13

Je

mb

ata

nK

ap

Lantai pertama
5 mnt.dengan
berjalan kaki

Jalur staisun
12–15

Luzern–Interlaken Express
Luzern–Engelberg Express

Peta Engelberg

z

Staisun

Danau Eugene

Luzern–Engelberg Express

Bus ulang-ulang ke

Stasiun
lembah Titlis
Ke
Titlis
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kereta gantung Titl

is

Desa
Engelberg

Stasiun kereta api Engelberg terletak tepat di
jantung kota dan hanya beberapa menit dari
stasiun lembah kereta gantung Titlis. Apakah
berjalan atau dengan bus ulang-alik, tamu Anda
akan tiba di atraksi utama area ini dalam waktu
singkat. Pertama-tama naik kereta gantung
TITLIS Xpress yang baru ke stasiun tengah, dan
dari sana menuju puncak dengan naik TITLIS
Rotair, kereta gantung pertama di dunia yang
dapat berputar.

Bus Ulang-alik Gratis!

Fakta

Jadwal
Waktu perjalanan: 43 menit

Lucerne–Engelberg:
setiap jam dari 06:10 sampai 21:10 .
Engelberg–Lucerne:
setiap jam dari 06:02 sampai 22:02.

Pesan sekarang!

Tarif Kelompok
(10 orang atau lebih)
• Sekali jalan, termasuk reservasi tempat
duduk
• Setiap orang ke-10 naik secara gratis
Sepanjang tahun

Kelas 2
Kelas 1

CHF 19,80
CHF 30,00

Harga termasuk biaya reservasi sebesar
CHF 5,00

RESERVASI Luzern–Engelberg Express
Telp +41 58 66 88 600

sales@zentralbahn.ch
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Swiss Travel System

Grand Train Tour of Switzerland

Luzern–Interlaken Express
Dengan perjalanan menggunakan kereta, bus dan kapal
pengunjung dapat menemukan aspek-aspek Swiss
yang paling memesona. Dan hal yang sama berlaku pada
Lucerne–Interlaken Express: berkat jendela panorama dari
lantai hingga plafon, bentang alam yang belum terjamah
manusia tampak nyaris dalam jangkauan. Tempat duduk
yang nyaman, kuliner yang sangat lezat di bistro, plus layanan
penitipan barang – apa lagi yang diharapkan pengunjung?
Tidak heran jika penduduk setempat juga menikmati
perjalanan di atas kereta ini.
Koneksi tidak berhenti di Lucerne atau Interlaken: berkat
harmonisasi jadwal yang sempurna, pengunjung dapat
berpindah lancar ke bus, kapal atau kereta gantung untuk
perjalanan mereka seterusnya – tanpa harus menanggung
waktu menunggu.

Lucerne–Interlaken Express adalah sebuah
permata di antara lima kereta panorama
premium Swiss dan yang paling tak terlupakan
di sepanjang Grand Train Tour of Switzerland.
Pengalaman terbaik bisa didapatkan selama
empat atau delapan hari, rute ini menggabungkan
rute-rute panorama paling indah di Swiss
menjadi sebuah perjalanan unik sepanjang
sekitar 1.280 kilometer. Delapan seksi rute
tersebut menjamin pengalaman naik kereta yang
sangat menarik, benar-benar pemandangan
yang luar biasa dan banyak sekali kesempatan
untuk penemuan. Tetapi yang paling baik dari
semuanya itu: pengunjung hanya memerlukan
satu tiket saja – Swiss Travel Pass. Wisatawan
mandiri tidak memerlukan reservasi tiket tempat
duduk untuk Lucerne–Interlaken Express.

Swiss Travel Guide
Pendamping perjalanan digital
baru Anda.
• Temukan yang paling menarik
berdasarkan lokasi
• Buatlah kokpit perjalanan pribadi
• Tukarkan voucher digital
Info: mystsnet.com/swisstravelguide
Unduh:
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Facts

Swiss Travel Pass:
Pas semua dalam satu Anda
yang mencakup Swiss
Menemukan Swiss belum pernah semudah ini! Swiss
Travel Pass merupakan kunci untuk jaringan transportasi
publik Swiss bagi pengunjung dari luar negeri. Dengan satu
pas ini pengunjung dapat menjelajahi keseluruhan Swiss
3, 4, 8 atau 15 hari. Sudah termasuk perjalanan gratis dengan
naik kereta, bus dan kapal serta transportasi umum di lebih
dari 90 kota. Dan lagi, wisatawan akan menerima hingga
50% diskon di sebagian besar tamasya pegunungan dan
tiket masuk gratis ke lebih dari 500 museum.

Harga Kotor 2019
Validitas: 01.01.2019–31.12.2019
Kelas 2
Kelas 2

Kelas 1
Kelas 1

232
281
418
513

369
447
663
810

Swiss Travel Pass Youth
3 hari
4 hari
8 hari
15 hari

198
240
357
439

315
381
566
692

Swiss Travel Pass Flex
3 hari dalam 1 bulan
4 hari dalam 1 bulan
8 hari dalam 1 bulan
15 hari dalam 1 bulan

267
323
467
563

424
514
742
890

Swiss Travel Pass Flex Youth
3 hari dalam 1 bulan
228
4 hari dalam 1 bulan
276
8 hari dalam 1 bulan
399
15 hari dalam 1 bulan
481

362
438
633
760

Swiss Travel Pass
3 hari
4 hari
8 hari
15 hari

Swiss Half Fare Card
1 bulan
Swiss Family Card
1 bulan

120
gratis

Harga dalam CHF
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Terima kasih
atas perjalanan
Anda dengan
kami!
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Kontak
Mari kita selalu menjaga komunikasi!
Apakah untuk paket kelompok, carter atau pengaturan
khusus dan perorangan: Kami menantikan kabar dari Anda!
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zb Zentralbahn AG

Sales Director International

Bahnhofstrasse 23
6362 Stansstad
SWITZERLAND

Stefan Pfister
stefan.pfister@zentralbahn.ch

