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Verjaardagen zijn altijd speciaal – of zo zou het toch moeten zijn. Neem nu Kurhaus Cademario in Zwitserland. Op zijn honderdste verjaardag, een viertal jaar na een 

grondige renovatie en een half jaar voor de volgende opknapbeurt, draagt het hotel een interessante geschiedenis met zich mee. Eentje waar somtijds ietwat bizarre 

behandelingen hebben plaatsgemaakt voor een knap hotel met wellnesscentrum en twee restaurants. Wij bezoeken het etablissement tijdens het WK en geraken be 

hoorlijk onder de indruk. 



Achtergrond 

De geschiedenis van Kurhaus Cademario begint bij ene Dr. Adolf Keller-

Hoerschelmann, die er in 1905 in slaagde zijn medische studies succesvol af te 

ronden. De man was een alternativo avant la lettre en hield zich bezig met na-

tuurgeneeskunde, hydrotherapie, psychiatrie en de massagetherapie van de 

Poolse Isidor Zabludowski, van 1880 tot 1906 een autoriteit in dat gebied. Keller 

had zich gaandeweg steeds verder gedistantieerd van de traditionele geneeskun-

de en zorgde ervoor dat zijn Kurhaus Cademario, dat de deuren opende in 1914, 

zo hoog mogelijk (op 850 meter) in de bergen was gelegen en zoveel mogelijk 

zon kon krijgen.  

Doorheen de jaren werd het behandelingscentrum door Keller en zijn familiele-

den steeds verder uitgebouwd tot het in 2006 verkocht werd aan een hotel-

groep. Managers Rafaela en Peter Hoeck Domig namen over, moderniseerden 

het hotel en heropenden in 2013. De oorspronkelijke functie als kuurhuis werd 

nooit opgegeven, maar tegenwoordig staat Kurhaus Cademario ook op zichzelf 

als hotel, waardoor het doelpubliek gevoelig is uitgebreid. Zwart-wit foto’s die 

her en der aan de muren hangen doen herinneren aan nog niet eens zo lang ver-

vlogen tijden, toen de behandelingen die hier werden uitgevoerd er behoorlijk 

onorthodox uitzagen. 

‘De oorspronkelijke functie als kuurhuis 

werd nooit opgegeven, maar tegen-

woordig staat Kurhaus Cademario ook 

op zichzelf als hotel’



Ligging 

Cademario is een klein Zwitsers dorpje dat niet meer dan een 

paar straatjes kent. Kenners weten het dus al: er ligt heel wat 

druk op het Kurhaus zelf om voor de nodige afleiding te zorgen, 

maar aan de andere kant bevindt het kuurhuis zich wel in een 

absolute oase van rust, in het midden van prachtige natuur. Ook 

de weg naar het hotel toe – aan het einde van een wegje dat 

zich 850 meter lang naar boven slingert – is niet zo evident, al is 

alles erg goed te bereiken met een lijnbus die op behoorlijk re-

gelmatige tijdstippen heen en weer rijdt. Bovendien is de verbin-

ding met het nabijgelegen Bioggio, Lugano, Chiasso, Como en 

iets zuidelijker natuurlijk Milaan verrassend genoeg simpelweg 

uitstekend, waardoor het erg gemakkelijk is om op nauwelijks 

een week tijd een fantastische reis te maken die je van Milaan in 

het noorden van Italië naar Kurhaus Cademario voert, met tus-

senstops in ronduit prachtige stadjes als Lugano. Sterker, nog: 

vanuit Milaan moet je maar anderhalf uurtje rijden om het hotel 

te bereiken. Met de trein gaat het via Milano Porta Garibaldi 

naar Chiasso en Lugano, van waaruit je simpelweg een bus kunt 

nemen en een half uurtje later net voor Kurhaus Cademario aan-

komt.   

Ook wie enkel voor de ontspanning en eventueel behandelingen 

in Kurhaus Cademario zelf kiest, kan zijn of haar trip dus zonder 

veel moeite plannen. Dat het personeel erg behulpzaam is en op 

voorhand klaarstaat om reisadvies te geven via telefoon of mail, 

kan mensen die liever van treinstation naar treinstation rijden 

en in de buurt willen verblijven wellicht geruststellen. Wij hiel-

den van het avontuur en de mogelijkheden, dus volgden we on-

ze eigen raad op en verbleven we verschillende dagen op elke 

locatie, waarbij ook Bergamo werd aangedaan. Absoluut aan te 

raden, dus! 



 

Het hotel 

Stijlvol, tijdloos, maar misschien ook een beetje onopmerkelijk aan de buitenkant, ware het niet dat het gebouw op een berg ligt, 850 meter boven de zeespiegel: dat 

is Kurhaus Cademario. Onderweg kom je op de berg enkel hier en daar wat alleenstaande huisjes tegen, maar eenmaal binnen is het onmiddellijk duidelijk dat het ho-

tel recentelijk in 2013 gerenoveerd werd. De enorme lobby biedt heel wat ruimte en heeft een eigen zithoek mét televisie. Enig minpuntje daarbij is wel dat er weinig 

entertainment voorhanden is en het verbaast ons dan ook enigszins dat er niets wordt georganiseerd voor het WK. Het resultaat is dat we samen met twee oudere 

koppeltjes naar de wedstrijden van de Belgen kijken, zonder ambiance of input van anderen. Een gemiste kans, al zal de rust voor bepaalde andere mensen ongetwij-

feld welkom zijn. 

Vanuit de lobby is het maar enkele meters stappen tot de liften en het restaurant. Het wellnesscentrum ligt beneden, terwijl de kamers voornamelijk boven te vinden 

zijn. Overal overheersen zachte kleuren, voornamelijk beige. De meubelkussens hebben blauwe of groene puntjes, terwijl dezelfde kleuren terugkomen in de gordij-

nen.  



De kamer 

Onze kamer is behoorlijk ruim, met twee badkamers van verschillende groottes – 

erg handig, vooral omdat onze collega vaak een paar uur nodig heeft om zichzelf 

op te maken en irritaties zo worden vermeden. Bovendien is het duidelijk dat er bij 

het ontwerp werd gedacht aan mensen met handicaps; zo stroomt het water in de 

douche snel weg, is alles erg ruim en staan de wastafels vrij laag. Ook is onze mini-

bar goed gevuld met gratis mineraalwater, toch belangrijk als er in de buurt haast 

geen enkele drankgelegenheid te vinden is. 

Het grootste pluspunt van onze kamers blijkt echter niet het interieur zelf te zijn, 

maar het aangename, brede terras. Dat geeft uitzicht op het prachtige Lago di 

Lugano (het Luganomeer) en de omringende Ticinobergen. Tijdens de uurtjes 

waarop het weer wat zachter is kunnen we languit gestrekt en met een glaasje 

wijn in de hand genieten van het knappe uitzicht, iets waar vooral onze reisgezellin 

voor opteert. 

‘Het grootste pluspunt van onze kamers blijkt 

echter niet het interieur zelf te zijn, maar het 

aangename, brede terras.’ 



DOT.Spa 

We zitten natuurlijk in een kuuroord en dus is het niet verwonderlijk dat het over 

2200 vierkante meter uitgestrekte wellnesscentrum een van de absolute trekpleis-

ters vormt voor Kurhaus Cademario. Het hele concept bestaat buiten uit de recep-

tie ook uit Fitness World, Sauna World en Water World. Elk van de secties is van 10 

of 11 uur ’s ochtends tot 19 uur open, al kunnen behandelingen ingeboekt worden 

van 8 tot 20 uur. Wat ons betreft, zou de gym zeker heel wat langer mogen geo-

pend zijn – we gaan graag trainen na het eten en dat is hier dus onmogelijk. Boven-

dien is er zoals reeds aangestipt niet zoveel entertainment aanwezig, waardoor je 

’s avonds vooral aangewezen bent op het restaurant, jouw eigen gezelschap en de 

tv. Een wellnesscenter dat iets langer open is zou al veel oplossen, want begrijp 

ons niet verkeerd: DOT.Spa is echt wel top. De hele filosofie is gebaseerd rond de 

vijf oosterse elementen (water, vuur, lucht, aarde en metaal) en de ‘geomantische 

criteria’ die je ook terugvindt in fengshui.  



DOT.Spa vormt inderdaad een universum op zich. Zo varieert de watertemperatuur 

van het zoutwaterbad in Water World van 10 tot 24 graden, wat therapeutisch zou 

moeten werken, en heeft het binnenzwembad waterjetbanken, een regenwaterval 

en gedeeltes waar het water je hele lichaam masseert. Tijdens ons bezoek wordt 

het 20 x 6 meter grote buitenzwembad echter niet gebruikt – daar is het net iets te 

koud voor. 

In het modern ingerichte Sauna World vinden we een ijsfontein, een warme kamer 

met zoutlucht, een Turks stoombad, een traditionele sauna, een biosauna en twee 

koude badjes. Ook de douches zijn trouwens een belevenis op zich, al hadden we 

als echte trainingsbeesten graag nog meer gewichten en gespecialiseerde appara-

tuur gezien in Fitness World, dat 60 vierkante meter beslaat en vooral gericht is op 

cardiovasculaire oefeningen. Het aanwezige materiaal is overigens wel van uitste-

kende makelij. Vooral de geweldige Kinesis Personal Heritage-apparaten maken 

echter veel goed – wat een plezier is het om hierop te trainen, zeg! Er is overigens 

ook een personal trainer beschikbaar aan 110 Zwitserse kroon voor een sessie van 

bijna een uur. Het mooie interieur van DOT.Spa, met onder andere stenen en een 

fantastisch gebruik van hout, doet de rest. 



Buiten het feit dat Kurhaus Cademario zich met het Med.Spa-

personeel ook op het gebied van professionele gezondheids-

zorg begeeft, zijn er natuurlijk ook heel wat schoonheidsbe-

handelingen beschikbaar. Die variëren van arrangementen 

voor koppeltjes tot de gebruikelijke gezichts-, lichaams-, hand- 

en voetbehandelingen. Ook mogelijk: depilatie (met warme 

wax), wraps en het laten aanbrengen van make-up. Dat er bo-

vendien gewerkt wordt met zuurstof- en radiofrequentie-

apparatuur, is een absolute opluchting. Maar al te vaak maken 

we mee dat schoonheidsspecialisten (vooral in hotels) enkel 

allerlei weinig effectieve zalfjes en oliën gebruiken. Dankzij 

deze geavanceerde apparatuur kunnen de producten veel die-

per doordringen, wat de effectiviteit natuurlijk een stuk de 

hoogte injaagt. 

We kunnen ons voorstellen dat we mits een dikkere porte-

feuille veel meer tijd in de behandelingsruimtes zouden door-

brengen, maar de massage die elk van ons krijgt, is ook al dik 

in orde en volgens de regels van de kunst. Alweer een plus-

punt, want vaak merken we dat onze masseurs niet eens we-

ten waar de knooppunten van pakweg een triceps liggen en 

daar hoeven we hier alvast geen schrik voor te hebben. Uitste-

kend! 



Restaurants 

Er zijn twee restaurants in Kurhaus Cademario: het ruime a 

Terrazza, dat kan rekenen op grote ramen en overdag dus ook 

op veel lichtinval, en het aanpalende, iets knussere La Cucina. 

Beneden is er bovendien de Agra Bar, waar buiten cocktails en 

allerlei drankjes ook hapjes en ‘kleinere’ gerechten worden 

geserveerd. Net als overal in het hotel is het personeel erg 

vriendelijk en behulpzaam. Omdat het menu ook glutenvrije 

opties bevat, kiest een van ons elke avond voor een maaltijd 

die is opgebouwd rond gerechtjes die zo staan aangegeven op 

de kaart en daarbij valt op dat de chef wel raad weet met lek-

kere bereidingen die toch geen gluten of lactose bevatten. De 

keuken zelf houdt het midden tussen Italiaans, Zwitsers, Duits 

en Frans, met onder andere heerlijke verse pasta’s en een vol-

doende breed assortiment aan vis en vlees. De meest creatie-

ve gerechten hoef je hier niet te verwachten, maar het elke 

dag wel erg lekker eten en ook de wijnselectie mag er wezen.  

Overigens ook aanstippen dat het ontbijt ronduit fantastisch 

is: buiten een selectie uit de kaart kan je genieten van allerlei 

lekkers, waaronder echt gezonde alternatieven als de-

toxdrankjes.  



Conclusie 

Een bezoek aan Kurhaus Cademario is een uitstekende keuze 

voor wie even weg wil en daarbij de drukte van de stad wil 

vermijden. Ook wie een romantisch uitje zoekt, kan hier te-

recht, maar wat ons betreft is de belangrijkste trekpleister 

wellicht DOT.Spa en eventuele medische behandelingen. Een 

ander verhaal wordt het wanneer je Kurhaus Cademario ka-

dert binnen een bezoek aan prachtige steden als Milaan en 

Lugano: dan kunnen we dit hotel namelijk aan zowat iedereen 

aanraden, want ook wie graag elke vorm van entertainment 

dicht bij de hand wil, zal een stop van enkele dagen ion Cade-

mario wellicht enorm kunnen appreciëren! 

Kurhaus Cademario 

Via Kurhaus 12 

6936 Cademario 

Zwitserland 

 

www.kurhauscademario.com 

+41 (0)91 610 51 11 


