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Perjalanan berkereta dengan panorama yang menakjubkan:

Luzern–Interlaken Express 
Luzern–Engelberg Express

Perjalanan 
dengan 
Kereta Api!
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Selamat datang  
di kereta api kami!
Melayani Anda sejak 1888, kami secara elegan 
mengangkut wisatawan 365 hari setahun 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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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.

…menuju 
Kawasan 
Jungfrau
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…atau ke 
Engelberg-Titlis!
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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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Interlaken

Brienz

Danau Brienz

Zürich
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London

Paris

Bruxelles
Amsterdam

Basel
Praha
München

Wien

Vaduz

GoldenPass Line
Interlaken–Montreux

Terhubung dengan 
baik

Di pusat Eropa, di jantung 
Swiss

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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Brünig Pass

Lungern

Giswil

Sarnen

Stans

Meiringen Engelberg

Lucerne

1

2

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

Luzern–Engelberg Express: waktu perjalanan 43 mnt.

1

2

Untuk info selengkapnya, lihat halaman 12–17

Untuk info selengkapnya, lihat halaman 18–23

Danau Lucerne

Titlis1.008 Meter / 3.307 kaki
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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

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. 

Brünig Pass

Meiringen

Lucerne

Interlaken

Brienz

Danau Brie
nz

Danau Lucerne

Sarnen

Giswil
Lungern
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Tamu Anda akan menikmati

• 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.

Anda akan menyukai

• 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
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Luzern–Interlaken Express

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).

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.

Fitur tambahan
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Aplikasi LiveGuide
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

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).

Unduh:
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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.

Luzern– 
Engelberg
Express
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Luzern– 
Engelberg
Express
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Luzern–
Engelberg 
Express

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.

Stans

Engelberg

Lucerne

Danau Lucerne
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Tamu Anda akan menikmati

• 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.

Anda akan menyukai

• 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

Gerbong panorama

Luzern–Engelberg Express dari Zentralbahn 
mempersembahkan gerbong panorama 
yang dapat menampung 46 penumpang 
kelas pertama.



22

Engelberg-
Titlis

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 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 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 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.

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.
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Luzern–Interlaken Express

Peta Lucerne

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.

Je
m

ba
ta

n K
ap

el

Danau Lucerne

Kota lama
Distrik perbelanjaan

Lantai pertama

Di jalur 13

Naik/turun

Jalur staisun 
12–15

Schwanenplatz

5 mnt.dengan 
berjalan kaki

Luzern–Interlaken Express
Luzern–Engelberg Express

Peta Interlaken

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.

Vaduz

Aare

Aare

Perahu danau
Luzern–Interlaken Express

Stasiun Ost
jalur 4

Distrik 
perbelanjaan
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Jadwal
Waktu perjalanan: 1 jam 50 mnt.

Lucerne–Interlaken Ost: 
Koneksi harian setiap jam.   

Interlaken Ost–Lucerne: 
Koneksi harian setiap jam. 

Pesan sekarang!

RESERVASI 
Luzern–Interlaken Express

goldenpass@mob.ch
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Luzern–Engelberg Express

Peta Lucerne

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.

Vienna

Vaduz

Bus ulang-ulang ke kereta gantung Titlis

Peta 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!

D
an

au
 E

ug
en

e

Luzern–Engelberg Express

Stasiun 
lembah Titlis

Staisun

Desa 
Engelberg

Ke  
Titlis 
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Danau Lucerne

Kota lama
Distrik perbelanjaan

Lantai pertama

Di jalur 13

Naik/turun

Jalur staisun 
12–15

Schwanenplatz

5 mnt.dengan 
berjalan kaki

Luzern–Interlaken Express
Luzern–Engelberg Express
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Jadwal
Waktu perjalanan: 43 menit

Lucerne–Engelberg: 
Koneksi harian setiap jam.   

Engelberg–Lucerne:  
Koneksi harian setiap jam.   

Pesan sekarang!

RESERVASI 
Luzern–Engelberg Express

sales@zentralbahn.ch
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Swiss Travel System
Switzerland possesses not only the densest public transport 
network in the world but also one of the most popular ones. 
Some 29,000 kilometres of rail, road and waterway cover the 
country like a finely woven network. Comfortable and punctu-
al connections promise a hassle-free onward journey – from 
any airport or border station or from neighbouring countries. 
Connections are always assured: Even as high up as 3,800 
metres a.s.l., public transport services are coordinated to 
perfection. The Swiss Travel System offers travellers from 
abroad the possibility to discover Switzerland with one single 
ticket: the Swiss Travel Pass.

Swiss Travel System

Swiss Travel Pass:  
Your all-in-one pass that  
covers Switzerland
The Swiss Travel Pass is the key to trouble-free 
travel by public transport throughout Switzer-
land. With a single ticket visitors can travel 3, 4, 8 
or 15 days throughout the entire country by train, 
bus and boat. The ticket includes the popular 
panorama routes, among which the Luzern-In-
terlaken Express, as well as trams and buses in 
no fewer than 90 towns and cities. In addition, 
Swiss Travel Pass holders are entitled to free 
admission to more than 500 museums nation-
wide as well as up to 50% discount on mountain 
excursions. The Swiss Travel Pass is available as 
e-ticket too.

Download:

Swiss Travel Guide 
The digital travel companion for the 
Swiss Travel System.

• Highlights by location
• Personalised travel cockpit
• Valuable digital coupons

Info: mystsnet.com/swisstravelguide



29

Grand Train Tour  
of Switzerland
The Grand Train Tour of Switzerland 
merges the highlights of Switzerland 
into one unique dream route. Inspirational travel ideas offer 
plenty of reasons for embarking on a Swiss train journey. And 
conveniently enough, each package can be purchased at 
special B2B conditions or experienced individually with the 
Swiss Travel Pass. The Luzern–Interlaken Express is a defi-
nite highlight – especially on the “Top Attractions” tour.
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Terima kasih 
atas perjalanan 
Anda dengan 
kami!
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Kontak

zb Zentralbahn AG
Bahnhofstrasse 23
6362 Stansstad 
SWITZERLAND

Head of Sales International
Stefan Pfister
stefan.pfister@zentralbahn.ch

Mari kita selalu menjaga komunikasi!
Apakah untuk paket kelompok, carter atau pengaturan 
khusus dan perorangan: Kami menantikan kabar dari Anda!

Anda dapat menemukan versi digital manual penjualan 
kami, serta masing-masing gambar dan daftar harga  
secara online di:
zentralbahn.ch/en/b2b


