Tips
Lajoux dorp: www.lajoux.ch
Boodschappen:
Lajoux. Dorpswinkel. Woensdagmiddag gesloten en zaterdag vanaf 12 uur.
Slager
Postkantoor en Geldautomaat
Tramelan: Denner Migros en Coop. Regenove
Tavannes: Aldi een grote Migros
De meeste winkels zijn zaterdag tot 16 soms tot 17 uur geopend. Aldi is in de week lang
open.
Gratis Internet:
Tearoom in Les Réussilles, bij het station.
Restaurant La Chevauchée in Lajoux ( afgebrandt eind Februari 2019)
Internet voor de smartphone: voor België Orange geen roaming voor het internet in
Zwitserland. Of een simkaart prepay van Swisskom. Per dag Internet 2 CHF.

Omgeving
Wellnesscenter:
Centre de Loisirs des Franches-Montagnes
Chemin des Sports 10, 2350 Saignelégier , 032 951 22 11 www.centredeloisirs.ch
Zwembad: In Tramelan
Piscine communale du Château
Chemin du Château 30, 2720 Tramelan, 032 487 59 50
Uiteraard kun je ook zwemmen in het meer van Biel, Murten en Neuchatel en Etang de La
Gruère (vlak in de buurt van het chalet) dit is een natuurmeer en meestal gratis om te
zwemmen.
In het chalet vind je veel toeristische brochures, wandelkaarten en gezelschapsspelletjes
Fietsen Fietsen zijn te huur bij de boer, naast het chalet, per dag voor een kleine prijs.
10 Fr W. Gerber
Skiliften:
o.a. Les Genevez (Het dorp naast Lajoux), Tramelan, Les Breuleux en Chasseral, Prés- d’D
Orvin bij Biel (app swiss snow waardevolle informatie) Langlauf beneden aan de helling en
nog veel meer pistes.
Wijn proeven: www.teutsch.ch in Ligerz, boven het meer van Biel. Het zijn schitterende
wijnen van de streek.
Kaas van de Streek: Tête de moine, met een girolle. Supper! Koop hem in Bellelay.

Regionale produkten
http://www.terroir-juraregion.ch/produits-du-terroir/produits-du-terroir/jura-et-jura-bernois
Museum en archief van de beweging van de Mennonieten en hun geschiedenis:
Rondleiding : Pierre Zürcher, 2720 Tramelan, 032 489 10 79 of 07743536 32
pierre-zuercher@bluewin.ch
Containerpark:
Je vind het aan het einde van het dorp richting Saulcy.
Open: woensdag van 16:30-18:00 uur en elke tweede zaterdag (1e, 3e en 5e). wij zetten het
afval neer als het park gesloten is.
Restaurant: Werdtberg 1255 m auf dem Montoz ( richting feestzaal en dan naar boven)
2732 Reconvilier, Tel: 032 4811786. Bij helder weer zie je de hele alpenketen.
Werdtberg-hotel-restaurant.ch

Biel

Restaurant Du Lac:
Neuenburgstrasse 58, 2505 Biel/Bienne, +41 32 322 37 77
De uitbater en zijn vrouw zijn goede vrienden van ons. Het is een heel mooi restaurant met
veranda met zicht op het meer. Reserveren: Het is zeker in de zomer goed vol.
Restaurant: Capriccio
Neuenburgstrasse 134, 2505 Biel/Bienne, ( lekkere pizzas), Telefoon: +41 32 323 87 00
Restaurant Aux Trois Amis
In Schernelz bei Ligerz. Het ligt hoog boven tussen de wijnbergen. (Met het baantje in Ligerz
en 5 Min stappen, of met de auto vanuit Schernelz naar boven en zo naar Ligerz rijden.)
Untergasse 17, 2514 Ligerz, Telefoon: 032 315 11 44
Dagmenus (Tagesteller) van maandag tot en met vrijdag over de middag aan te bevelen. Prijs
tussen 17-23 Fr (15-20€)

Verder weg:
Restaurant Ländte, Bellevue en Stella di Lago in Oberhofen (aan het meer van Thun:
prachtig uitzicht op de Alpen) dagmenu: tussen 18 en 20 Fr. De eigenaar spreekt Nederlands
Het restaurant ligt aan de straat en aan het meer van Thun. Tel: +41 332431553
Meer van Murten:
Er bestaat soms de mogelijkheid om voor de helft van de prijs een scheepvaart op het
meer van Murten te hebben. Voorwaarde: middageten op het schip. Van te voren na
vragen. Tel: 0327299600

