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Voorwoord
In dit foto- en wandelboek is een klein deel van Wallis beschreven en wel de
toplocaties van Oberwallis met het Saastal, Zermatt en Aletschgebied. Dit
deel van Wallis is volgens mij een super vakantiegebied!
Al meer dan 25 jaar kom ik met mijn familie in het schitterende gebied, ik
heb daarom in al die jaren zeer veel informatie en foto’s verzameld en veel
wandeltochten gemaakt. Aangezien menig vakantieganger niet precies weet
welke wandelmogelijkheden er in het Saastal, Zermatt en Aletschgebied zijn
heb ik dit boek gemaakt. Het verschaft de ‘gewone’ vakantieganger die graag
wil wandelen en genieten van de immense natuur in dit prachtige gebied
voldoende informatie voor een prachtige vakantie.
Voor één vakantie is Wallis te groot. Daarom heb ik het mooiste stuk van
Ober-Wallis gekozen: het Saastal. Daarnaast is gekozen voor enkele dag-uitstapjes naar Zermatt en de Aletschgletsjer. Zodoende zijn de hoogtepunten
van Oberwallis samengevat in deze gids.
Allereerst kunt u lezen over Wallis, het Saastal in Wallis, Zermatt en de Aletschgletsjer. Daarna volgt informatie over abonnementen voor kabelbanen,
trein en postbus. Als u als minder geoefende wandelaar van deze vervoersmiddelen gebruik maakt, kunt u zonder al teveel inspanning fantastische
wandeltochten maken doordat u de wandelroutes op hoogte kunt beginnen.
Verblijf in Ferienwohnung

Mooi ‘Walliser’ restaurant
Voor de ‘echte’ wandelaar zijn er de wandelroutes omhoog en omlaag en de
langere tochten.
Alle wandeltochten zijn door ons zelf gelopen. In de beschrijving wordt aangegeven of de tocht gemakkelijk, inspannend of moeilijk is.
U krijgt in deze gids geen puntsgewijs beschreven wandelroutes voorgeschoteld, maar via de tips in dit boek en de vele gele wandelwijzers kunt u de
beschreven wandelroute gemakkelijk volgen, waarbij u steeds een keuze kunt
maken uit een gemakkelijke, inspannende of moeilijke tocht. Het gaat erom
dat u al bergwandelend geniet van de immense cultuur en natuur.
Graag wil ik u nog wijzen op de website www.wandelenwallis.nl waarop
nog veel meer informatie staat en vele foto’s van het Saastal, Zermatt en de
Aletschgletsjer. Ook staan op de site een aantal onderkomens in het Saastal
(van goedkoop tot duur). Verder staan hierop diverse activiteiten in zomer en
winter.
Ik hoop dat u net zoveel plezier beleeft aan het wandelen van deze routes als
dat ik samen met mijn vrouw heb gehad! Een fijne vakantie toegewenst!
Martin Beumer
Almelo 2009





Wallis en Oberwallis
Wallis
Het kanton Wallis ligt in het zuiden van Zwitserland, tussen de Rhônegletsjer
in het oosten en
het Meer van Geneve in het westen. Aan de noordkant van Wallis liggen de
Berner Alpen en aan de zuidkant liggen de Walliser Alpen. Er zijn een vijftigtal toppen die hoger zijn dan  4000 m. De Dufourspitze, onderdeel van het
Monte Rosamassief, is het hoogste punt van Zwitserland (4634 m); andere
hoge toppen zijn onder andere de Dom (4545 m), Weisshorn (4506 m) en
de Matterhorn (4478 m). Ook zijn er in Wallis vele gletsjers, de langste gletsjer is de Aletschgletsjer met ongeveer 23 km lengte. De Rhône wordt gevoed
met het water dat uit de zijdalen komt, vanuit de vele gletsjers. De laatste
jaren is er een sterke teruggang van gletsjers door de klimaatverandering. Het
kanton Wallis is opgedeeld in 13 districten (Bezirke) die ieder een eigen ster
in het Walliser wapen hebben. De bevolking is merendeels aangesloten bij de
Rooms-Katholieke kerk, daarom zijn er in Wallis vele kerken en kapelletjes.

Zicht vanaf Hohnegg bij Saas Fee


Saas Fee


In Wallis komen de mooie oude Stadel of Speicher ook veelvuldig voor; dit
zijn houten schuren, gebouwd in de 17e eeuw, bedoeld als opslag voor onder
andere graan. Deze Stadel waren gebouwd op Mauseplatte (speciale ronde
stenen) zodat de muizen werden geweerd. Deze mooie, houten schuren worden nu beschermd als historisch erfgoed.
Op de alpenweiden bloeien ’s zomers veel schitterende bloemen zoals edelweiss, alpenroosje mannertreu en gele wolverlei (arnica montana). Deze laatste wordt ook als medicijn gebruikt. Het klimaat in Wallis is droog en warm,
dit zorgt voor een uitzonderlijke vegetatie. Door de invloed van de zon en de
daarmee gepaard gaande warmte ligt de boomgrens vaak boven de 2000 m,
terwijl elders in Europa al boven de 1800 m geen bomen meer groeien.  

“Wie niet geniet wordt ongenietbaar!”

Oberwallis
Oberwallis is het oostelijk deel van Wallis, het Duits sprekende deel.
Omdat Wallis een veel te groot gebied is voor één vakantie worden alleen
Oberwallis en de mooiste ‘parels’ uit dit gebied beschreven: Saastal met de
dorpen Saas Fee, Saas Grund, Saas Almagell en Saas Balen; Zermatt en de
Aletschgletsjer met de dorpen Riederalp, Bettmeralp en Fiescheralp.
Aangezien ik jaren achtereen heb gelogeerd in Saas Fee in het Saastal, worden
de vele wandelingen hier vanuit beschreven en zijn er dagtochten gemaakt
naar Zermatt en het Aletschgebied. Alle beschreven wandelingen kunnen
natuurlijk ook vanuit elk ander startpunt in Oberwallis worden gemaakt.

Aletschgletsjer
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Het Saastal
Het Saastal
ligt in het
hooggebergte
van de zuidelijke Zwitserse
alpen waar veel
gletsjers zijn,
dicht tegen
de Italiaanse
grens. Vanuit
het Rhônedal
kunt u bij Visp
het Rhônedal
verlaten. Dan
rijdt u langs
de Vispa naar
Stalden. Daar
splitst het dal in
het rechterdal,
het Mattertal
met Zermatt en
het linkerdal,
Jonge bergbeklimmers
het Saastal met
onder andere het hoog gelegen Saas Fee.
Bij de splitsing van wegen bij Stalden rijdt u linksaf het linkerdal, het Saastal,
in en u gaat langs de wildstromende Saasser Vispa door het ‘gehucht’ Saas
Balen naar Saas Grund. U kunt dan rechtdoor naar Saas Almagell of rechtsaf
de weg slingerend omhoog rijden naar Saas Fee; u komt dan bij het Parkhaus.
Saas Fee is autovrij en in het Parkhaus kunt u de bagage overladen op een
electrocar/taxi zodat u uw hotel of Feriënwohnung kunt bereiken; uiteraard
kunt u ook zelf, via een al dan niet gehuurde bagagekar, uw bagage naar uw
Feriënwohnung brengen.
Doordat het Saastal omgeven is door hoge bergketens is het dal vaak afgeschermd voor wolken en wind. Daardoor is het klimaat aangenaam, met
weinig regen in de zomer. In het Saastal, dat 26 km lang is, wordt evenals in
het Mattertal en in het Aletschgebied Duits gesproken.
In het Saastal vindt men veel suonen of bisses aan, dit zijn kilometers lange
beekjes van ongeveer één meter breed en hoogstens een halve meter diep.
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Alpengarten
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Deze zijn aangelegd om drinkwater voor de koeien en water voor irrigatie van
de weiden en akkers beschikbaar te maken. De laatste tijd hebben de suonen
ook een unieke toeristische betekenis gekregen doordat er wandelpaden langs
de beekjes zijn aangelegd. Er zijn praktisch geen grote hoogteverschillen,
hierdoor zijn de wandelingen gemakkelijk en mooi.
In de zomer is het rustig in het Saastal, dan kan men in alle rust van de
bergen, gletsjers, alpenweiden, alpenbloemen en steenbokken genieten. Het
gebied is minder druk en minder toeristisch dan Zermatt, daarom is een
vakantie in het Saastal met een uitstap naar Zermatt en/of Aletschgletsjer aan
te bevelen.
Het Saastal heeft het kwaliteitskenmerk “Gezinnen welkom“ dit betekent dat
het Saastal alles biedt wat een gezin in een vakantie maar wensen kan: mooi
weer, schitterende natuur en cultuur in een rustige, natuurlijke omgeving en
vele mogelijkheden tot diverse activiteiten voor jong en oud.
Naast het (berg)wandelen zijn er ook vele andere sporten die men kan uitoefenen, zoals tennis, mountainbiken, alpine-golf, steppen, zwemmen, etc.
Maar velen komen er ’s zomers toch om te wandelen en sommigen gaan bergbeklimmen. Het Saastal is daarvoor een prima beginpunt zowel voor echte
wandelaars als voor de genieters van de alpenbloemen en de immens mooie
gletsjers. In het zomer-skigebied in Saas Fee bij de Allalin (3500 m) kan de
liefhebber ook in de zomer skiën; de verschillende nationale ski-teams (ook
uit Nederland) trainen hier ’s zomers voor het winterseizoen. In de winter is
het in het Saastal erg druk met wintersporters die hier skiën, snowboarden,
langlaufen en winter-wandelen.

Dorpen in het Saastal
In het Saastal bevinden zich de volgende dorpen: Saas Fee (1800 m), Saas
Grund (1569 m), Saas Almagell (1670 m) en Saas Balen (1400 m).
Saas Fee ligt aan de voet van het machtige Mischabel-massief met de Dom
(4545 m), de op één na hoogste berg van Zwitserland. De Feegletsjer ligt in
een breed bekken tussen de twee hoogste bergen van Zwitserland: de Dom en
de Monte Rosa. In Saas Fee heeft u een schitterend uitzicht op alle bergtoppen, de gletsjers, bossen en weiden. Vanuit Saas Fee zijn prachtige wandeltochten te maken, al dan in combinatie met het gebruik van kabelbaan,
postauto of trein.
Ook de ‘niet-wandelaar’ komt hier volledig aan zijn trekken, want vanaf het

Saas Fee

Welkom in Saas Fee
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balkon en de gezellige terrassen in Saas Fee heeft men een schitterend uitzicht
op de bergwereld.
Niet voor niets noemt men Saas Fee ’die Perle der Alpen’! Saas Fee is autovrij
daardoor kunt u heerlijk door de gezellige straatjes flaneren en een terrasje
pakken, met of zonder muziek uit oude tijden.
In Saas Fee kunt u onder andere gebruik maken van zwembad, alpine golfbaan en Sportpark Bielen, hier is mogelijkheid tot voetbal, tennis, handbal
enzovoort. Er zijn mogelijkheden om te mountainbiken, u kunt gebruik
maken van trotti (soort step met dikke banden), nordic walking enzovoort.
Ook is er een prachtige rodelbaan en een klim- en avonturenpark voor jong
en oud.
De beroemde Duitse schrijver Carl Zuckmayer schreef over Saas Fee:
Man steht am Ende der Welt und zugleich an ihrem Ursprung.
Hier, wenn man hier bleiben könnte.
Carl Zuckmayer heeft hier de laatse jaren gewoond en omdat hij dagelijks
een prachtige wandeling maakte is het Carl Zuckmayer-wandelpad ontstaan;
dit wandelpad is in dit boek beschreven en uitgebreid met een bezoek aan het
Bakkerijmuseum en het Saaaser museum met onder andere de oude werkkamer van Carl Zuckmaier.
En vergeet naast alle activiteiten niet om naar de Allalin (3500 m) te gaan,
naar het hoogstgelegen draairestaurant van de wereld met uitzicht op een fantastisch gletsjer- en bergpanorama. Ook is er boven een ijsgrot in de gletsjer
met vele ijssculpturen.
Nieuw in Saas Fee is het Kneipp-bad, midden in de natuur (aan de
Dorfrundweg).

Bakker Imseng

Saas Grund (1559 m) is een belangrijk dorp in het Saastal, het ligt wat lager
dan Saas Fee. Hier ligt een fraaie camping aan de voet van de Kapellenweg
(Camping Mischabel).
Via de beroemde Kapellenweg (rotsig en mooi pad langs 15 kapelletjes), het
Maultierpad (steil en minder mooi pad), de Waldweg (mooie en brede, langzaam stijgende zandweg via Saas Almagell) en via de Postbus zijn Saas Fee en
Saas Grund goed met elkaar verbonden.
Vanuit Saas Grund gaat een kabelbaan naar Kreuzboden en Hohsaas. Vanaf
dit punt zijn vele wandelmogelijkheden.
Saas Grund is het ideale startpunt voor een aantal beroemde Saaser Höhenwege, neem bijvoorbeeld de Höhenweg Kreuzboden-Almagelleralp en de
Höhenweg Kreuzboden-Gspon. U kunt hier starten voor de hoogtewande-
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Boven Saas Almagell

Oude ‘Scheune’ in Saas Grund
ling naar en van Hohsaas en de Alpenblumenpromenade. Bij Kreuzboden is
voor de kinderen een speelplaats: ’HOHSI-Land’.
In Saas Grund kunt u een weekabonnement kopen voor de Postbus voor het
gehele Saastal. Met deze buskaart kunt u ook naar de stuwdam Mattmark.
De kerk in het centrum van Saas Grund is zeker een bezoek waard, evenals de
Dreifaltigkeitskapelle (rechts van de grote weg richting Saas Balen). Bezienswaardig is ook de wat hoger gelegen St Antoniuskapelle met barokke altaren.
In Saas Grund komen meer Belgische gasten dan in Saas Fee. Dit heeft wellicht te maken met het prijspeil.
Saas Almagell (1670 m) is het meest zuidelijke dorp in het Saastal.
Het dorp is een echt familiedorp. In het centrum ligt een forellenvijver en
speelplaatsje.
Door uitbreiding met de Sesselbaan Heidbodme is het ski- en wandelgebied
nog beter geworden. Deze baan brengt u naar Heidbodme op een hoogte van
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2400 meter. Vanaf hier kunt u prachtig terug wandelen naar Saas Almagell.
Vanaf Saas Almagell kunt u via de Erlebnisbrücke en het Bergrestaurant
Almagelleralp naar Kreuboden wandelen. Ook het stuwmeer Mattmark is bezienswaardig. Vanaf hier kunt u via de Monte-Moro-Pas naar Italië wandelen.
Dit gebied is ook uitstekend geschikt voor mountainbikers.
Vanuit Saas Almagell kunt u via een mooie Waldweg in drie kwartier Saas
Fee bereiken. Het prachtig gelegen Restaurant Waldhüs Bodmen is een prima
locatie voor een rustpauze onderweg. Dit restaurant heeft een schitterend
terras met uitzicht op Saas Grund; ook voor kinderen is dit restaurant  een
belevenis (veel klein-dieren)!
In Saas Almagell wonen bekende skiërs, waaronder enkele Olympische skiwinnaars.

Saas Balen ligt bij de ingang van het Saastal op 1400 m.
Het is een klein en rustig dorp. Bezienswaardig zijn de waterval Fellbach en
de mooie barokke kerk met de prachtige altaren.
Meertje in Centrum
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Zermatt

Terras Bergrestaurant Sunnega
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Met de auto gaat u naar Stalden, dan richting Zermatt. Aan het einde van
het dal in Täsch kunt u uw auto parkeren in het grote Parkhaus. Vanuit het
Parkhaus gaat u met de ‘Shuttle’
(snelle treinverbinding) van Täsch naar het autovrije Zermatt.
Zermatt is een prachtig, maar wel erg druk bergdorp dat aan de voet van de
wereldbekende Matterhorn ligt. Het is een mooi dorp om een dag te ‘bummeln’; terrasjes te nemen of te winkelen. De hoofdstraat heeft soms meer
weg van de ‘Kalverstraat’ dan van een rustig straatje in een  bergdorp. In de
hoofdstraat vindt u ook een interessant Matterhornmuseum.
Gaat u met de kabel of Gornergratbaan omhoog, dan wordt later de drukte
al minder, vooral als u vandaar een wandeltocht start. U bevindt zich dan te
midden van machtige vergezichten en gletsers, als een ‘reiche Wandergesell’.
De vele alpenbloemen en gesteenten maken het geheel overweldigend.
De Gornergratbahn, het ‘tandradbaan-treintje’, wordt door velen als een
hoogtepunt ervaren. De trein brengt u over een afstand van 9339 m langs
bossen, weiden en bergmeertjes, over bruggen en door tunnels, naar een
prachtige bergwereld op een hoogte van 3131m. Onderweg heeft u steeds
uitzicht op de statige Matterhorn. In
1865 is de Matterhorn voor het eerst
bedwongen door Whymper, daarbij
zijn helaas tijdens de afdaling een aantal klimmers omlaag gestort! Aangekomen op bestemming, heeft u uitzicht
op 29 vierduizenders (bergtoppen
hoger dan 4000 m) en vele gletsjers.
Ook zijn er andere mogelijkheden
om van de Matterhorn en de bergwereld te genieten zoals via de ‘kleine’
Matterhorn. Al kabelend komt u op
een hoogte van 3883 m met uitzicht
op de Matterhorn. Ook hebt u hier
uitzicht op de Breithorn (4164 m) en
ziet u de bergbeklimmers de top van
de Breithorn beklimmen.Verder ziet
u vele alpentoppen tot aan de Berner
alpen toe.
De ‘kleine’ Matterhorn is ook het
startpunt voor zomerskiërs.
Eerste beklimming Matterhorn
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Een andere tocht voert u naar Sunnega-Rothorn-paradise. Eerst naar Sunnega
(met de ondergrondse kabelspoortrein), dan kabelend naar Blauherd en tot
slot per kabel omhoog naar Rothorn. U bevindt zich hier uiteindelijk op een
hoogte van 3103 m. Het bergrestaurant Rothorn met een mooi terras biedt
een paradijselijk uitzicht op een groot deel van de 38 vierduizenders rond
Zermatt. Vanaf deze hoogte zijn er diverse wandelmogelijken.
Zermatt is dus een prachtig, maar druk dorp, met schitterende hoogtepunten en wandelmogelijkheden. Een dagtocht naar Zermatt is zeker de moeite
waard, maar ga wel zo vroeg mogelijk op pad.
Gornergrat-tandradbaan

Aletschgebied
Aletschgletsjer
De Aletschgletsjer ligt in Wallis, aan de zuidkant van de Berner Alpen.
Het is de grootste gletsjer in Zwitserland. De gletsjer is ongeveer 23 km lang,
bedekt een oppervlakte van ongeveer 80 km² en bestaat uit ongeveer 25 miljard ton ijs; op sommige plaatsen is de gletsjer bijna 1000 m dik.
De oorsprong van de Aletschgletsjer ligt bij de vierduizenders: Jungfrau
(4158 m), Mönch (4099 m), Fiescherhorn (4025 m) en Aletschhorn (4195
m).
Op de flanken liggen gigantische sneeuwbekkens met eeuwige sneeuw. In
deze sneeuwvlakten vindt in één tot twee jaar de overgang van sneeuw naar
ijs plaats. Onder invloed van druk verdwijnt de lucht uit de sneeuw en de
gletsjer verkleurt van wit naar blauw.
De Eggishorn (2869 m) heeft het mooiste uitzicht over de Aletschgletsjer,
precies in de lange bocht reikt het oog tot de Jungfrau (4158 m), Eiger (3970
m) en Mönch (4099 m); in noordoostelijke richting ligt de Fieschergletsjer,
met 15 km de één na langste gletsjer van Zwitserland.

Aletschgletsjer
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een indrukwekkende expositie over de natuur in dit gebied en een prachtige
alpentuin. Ook is er in Riederalp een mooi Alpenmuseum: Alphütte ‘Nagelschbalmu’ (ongeveer 400 jaar oud).
Vanuit Riederalp gaat weer een kabelbaan ‘met open bakjes’ naar Hohfluh
(2227 m) en een kabelbaan naar Moosfluh (2335 m), in beide gevallen heeft
u mooie uitzichten op de Aletschgletsjer.
Bettmeralp
Dit dorp is te bereiken vanaf Betten Talstation, dan kabelen naar Bettmeralp
en dan met de kabel naar de Bettmerhorn. Vanaf deze top heeft u een prachtig uitzicht op de Aletschgletsjer op 2643 m hoogte; hier is ook een interessante tentoonstelling ‘Eiswelt Bettmerhorn’.

Riederalp
Het gebied rondom de Aletschgletsjer staat samen met het ‘Aletschwald’ en
de bergen Jungfrau en Bietschhorn op de Unesco-lijst voor het werelderfgoed. Het gebied begint aan de voet van de bergen Mönch, Eiger en Jungfrau. Het is een natuurlijk erfgoed dat wordt beschouwd als onvervangbaar,
uniek en eigendom van de hele wereld en waarvan het van het grootste
belang is dit te behouden voor het nageslacht.
De laatste tijd trekt de Aletschgletsjer, zoals zovele andere gletsjers, zich
merkbaar terug en deze is zowel in lengte, dikte en breedte al behoorlijk
geslonken.

Fiescheralp (of Kuhboden)
Met de kabel naar Fiescheralp en dan verder omhoog kabelen naar het hoogste uitzichtpunt op de Aletschgletsjer: de Eggishorn op 2869 m hoogte. Hier
is het goed toeven in een prachtig bergrestaurant met wisselende tentoonstellingen. Iets hoger ligt een mooi oud ‘berghutje’
met een prachtig uitzicht! Dit is het startpunt van schitterende wandelroutes
en hier kunt u, indien geoefend, ook een echte ‘klettertocht’ maken.
Fiescheralp is het centrum voor paragliding.

“Zee-j der as nen bearg teggenop?
Dreai oe um en ‘n bearg lig achter oe!”

In de zomer is het Aletschgebied een prachtig gebied om te wandelen, nordic
walken en mountainbiken; in de winter is kunt u hier skiën of wandelen.
In het autovrije Aletschgebied liggen de volgende dorpen:
Riederalp
Dit dorp is vanaf Mörel te bereiken met de kabelbaan; er gaan 2 kabelbanen
omhoog, een grote baan en een kleine. Deze komen beide uit in Riederalp.
In Riederalp ligt ‘Villa Cassel’, het Pro Natura Centrum Aletsch. Hier is
28

Van Riederalp naar Bettmeralp
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Bergwandeltips
1. Start aan het begin van uw vakantie met eenvoudige wandelingen en een
bezoek aan de vakantiedorpen, Saas Fee, Saas Almagell, Saas Balen en Saas
Grund. Dit om te wennen aan de ijle lucht. Saas Fee ligt op 1800 m, Saas
Grund op 1652 m, Saas Almagell op 1676 m en Saas Balen op 1483 m.
2. Let elke dag op het weerbericht in de plaatselijke krant, op radio en TV,
vanaf 7 uur ’s ochtends op de Zwitserse TV 1. Plan bij mogelijk onweer
later op de dag een korte dagtocht, kies een toch waarbij het mogelijk is de
kabelbaan te gebruiken.
3. Kies op een bewolkte dag niet voor een hooggelegen wandeling of voor een
‘dure’ kabeltocht, omdat dan het risico bestaat dat u niet van het mooie
uitzicht kunt genieten door de bewolking.
4. Begin zo vroeg mogelijk met een wandeltocht zodat je vóór 12 uur, vóór
de grootste warmte, op hoogte bent.
5. De tijden die bij de wandelingen genoemd worden, zijn aan de lage kant;
u moet immers ‘bergwandelend genieten’. Op de gele wandelwijzers staan
veelal de zuivere wandeltijden die niet altijd kloppen met de werkelijkheid
omdat u onderweg zult uitrusten of fotograferen. Neem in de bergen de
tijd!
Meenemen:
1. Regenkleding en warme trui,
het weer kan soms plotseling
omslaan.
2. Hoofddeksel en zonnebril.
3. Zonnebrandcrème en lippenbalsem. In Wallis hebt u te maken
met verminderde ozonconcentratie. Daarom de huid meerdere
malen insmeren en hoed of pet opzetten tegen te snelle verbranding.
4. Mobile telefoon met het
nummer van uw verblijfsadres
(algemeen alarmnumer is 114,
reddingshelikopterdienst is 1414
of 1415).
5. Voldoende voedsel en drank.
6. Fototoestel en verrekijker niet
vergeten.
30
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Kleding/schoeisel:
1. Goede bergschoenen met goed profiel.
2. Goede sokken.
3. Korte, lange of afritsbroek.
4. Pet, hoed of ander hoofddeksel.
5. Een uittrekbare skistok of een wandelstok kan gemakkelijk zijn.
Aanwijzingen voor de wandeltochten:
1. Verlaat nooit de gemarkeerde route en snijd geen bochten af. Alle wandeltochten die worden vermeld zijn niet gevaarlijk en goed te doen; tochten
met stukken wandelpad langs afgronden en dergelijke worden niet beschreven, tenzij anders vermeld!
2. Bij groepswandelingen geldt: houd het tempo van de langzaamste persoon
aan.
3. Gooi nooit stenen naar beneden en verleg geen stromende beekjes.
4. Houdt het weer in de gaten en pas de tocht aan bij verslechterende weersomstandigheden.
5. Bij twijfel nooit verder gaan.
6. Neem uw afval en ook de herinnering mee!

Openbaar vervoer
en abonnementen
Er zijn vele mogelijkheden om via kabelbanen en openbaar vervoer (Postauto
en trein) de wandelroutes gemakkelijker en mooier te maken. Ook kunt u
met het openbaar vervoer een mooie dag uit in Oberwallis. Informeer altijd
naar familiebiljetten (kinderen tot 16 jaar gratis) en 65-plus-biljetten! Kinderen jonger dan 6 jaar zijn altijd gratis.
Kinderen ouder dan 6 jaar en tot 16 jaar die in het bezit zijn van een juniorkaart kunnen gratis reizen in heel Zwitserland in alle kabelbanen, treinen en
Postbussen, mits onder begeleiding van beide of één van de ouder(s). Om een
indruk te geven: de kosten van een juniorkaart in 2009 zijn voor het eerste en
tweede kind 20 s.fr.. Hebt u meer kinderen, dan reizen deze gratis. Per gezin
bent u in 2009 voor de kinderen dus maximaal 40 s.fr. kwijt. Kaarten zijn
verkrijgbaar bij de Post.

Gebruikte afkortingen en beheer van de routes
ri
= richting
LA
= linksaf
RA
= rechtsaf
RD
= rechtdoor
splitsing:
een weg splitst zich in 2 of meer wegen/paden
T-splitsing: dit is einde weg/pad en u komt uit op andere weg/pad;
u kunt dan LA of RA
Driesprong: er zijn 3 wegen/paden die samenkomen op één punt
Bij viersprong en driesprong tellen alle verharde en onverharde wegen/paden
mee, doodlopende wegen/paden tellen niet mee.
Wanneer niets staat aangegeven altijd de weg/pad blijven volgen!
Beheer van de routes
De routes zijn met zorg beschreven en gecontroleerd; situaties kunnen echter
wijzigen. Mocht u  onjuistheden in de tekst constateren, dan zie ik uw op- en
aanmerkingen graag tegemoet via de website www.wandelenwallis.nl of
www.bduboeken.nl
Knelpunten en/of wijzigingen die zich mogelijk in de toekomst voordoen zullen door de samensteller op bovengenoemde websites worden bijgehouden.
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Kabelbanen in Saastal:
In Saas Fee:
- Hannig (2350 m)
- Plattjen (2579 m)
- Spielboden-Längfluh (2870 m)
- Felskinn-Mittelallalin (3500 m)

Naar de Stausee Mattmark:
- Monte Moropass naar Macugna in Italië (2868 m)

In Saas Grund:
- Kreuzboden-Hohsaas (3098 m)

Let op: de bus staat in Saas Fee in het gebouw van het busstation!
Er is in het Saastal ook een Postauto-abonnement voor één week mogelijk (te
koop bij de Postauto-stations).

In Stalden vindt u de kabelbaan via Staldenried naar Gspon (1893 m).
De Metro-Alpin (tandradtreintje) in Saas Fee gaat van Felskinn naar Mittelallalin.

In Saas Almagell:
- Furggstalden (1893 m)
- Heidbodme (2400 m) ( iedere zo, di en donderdag)

Avonturenpas: geldig in Saastal
Gedurende zeven opeenvolgende dagen onbeperkt bruikbaar op:
Alle bergbanen in het Saasdal en de Monte Moro-baan naar Macugna in Italië (let op deze is meestal ná 1 augustus gesloten, informeer bij vvv)
Postauto van Stalden tot Saas Balen, Saas Fee en tot Mattmark
1 keer entree Saaser Museum en Bakkerij Museum
1 keer entree zwembad in vrijetijdspark Bielen
Höhenweg Gspon-Saastal, bus en kabel vrij
Dinsdags rondleiding door Kraftwerk Mattmark
1 keer toegang tot midgetgolf Saas Fee en Saas Almagell
1 keer rodelbobbaan Saas Fee ‘Feeblitz’
Kinderen tot 16 jaar gratis, voor kinderen is wel een identiteitskaart vereist.
Avonturenpas Plus, geldig in Saastal
U bent vrij om zeven dagen te kiezen in een tijdsbestek van 14 dagen om
uw kaart te gebruiken. Met als extra mogelijkheid: de Hohenweg GrächenSaas Fee; bus en kabelbanen in Saastal vrij. Kinderen tot 16 jaar gratis, voor
kinderen is wel een identiteitskaart vereist.
Erlebniscard
Een andere mogelijkheid in Oberwallis is de Erlebniscard. Gedurende 2,3
of 5 dagen kunt u gratis reizen per trein (Matterhorn-Gotthard Bahn) en
Postauto in Oberwallis. De dagen zijn vrij te kiezen in het tijdsbestek van
een maand. Verder krijgt u 50% korting op kabelbanen en overige buslijnen.
Ook krijgt u 50 % korting bij sportinrichtingen en dergelijke. Bij vervoerbedrijven die de juniorkaart accepteren, reizen kinderen tot 16 jaar in gezelschap gratis. Deze Erlebniscard is interessant bij een wat langere vakantie,
waarin u twee lange dagtochten wilt maken, bijvoorbeeld vanuit Saas Fee
naar Zermatt en een dagtocht naar Eggishorn (Aletschgletsjer). Bij de dag-
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tocht naar Eggishorn is de treinreis met de Matterhorn Gotthard-trein van
Brig naar Fiesch en later weer terug zeer de moeite waard!
De Wanderpass: geldig in Saastal
Onbeperkt gebruik van alle bergbanen in het Saastal, in Stalden de kabelbaan
naar Gspon en
de kabelbaan naar Macugna in Italië. De Wanderpass is geldig gedurende
zeven opeenvolgende dagen (let bij de aanschaf op de weersvooruitzichten!).
Ook is vrij vervoer met Postauto van Stalden naar Saas Balen, tot Saas Fee en
tot Mattmark inbegrepen.
Met de Wanderpass kan geen gebruik worden gemaakt van het ‘treintje’ naar
de Mittelallalin, de Metro-Alpin. Kinderen tot 16 jaar gratis, voor kinderen is
wel een identiteitskaart vereist. De Wanderpass is verkrijgbaar bij alle bergbanen in het Saastal.
Voor de toerist, die
veel wil zien, maar
minder wandelt,
is het vrij gebruik
van de kabelbanen
en Postbus in het
Saastal via een
Wanderpass een
goede optie. De
Wanderpass heeft
vele mogelijkheden
en is relatief gezien
de goedkoopste
van de abonnementen.
Op de afzonderlijke kabelbanen in
Saastal zijn er kortingen voor eigenaren van regionale
gastenkaarten. Zie
ook de brochure
van het VVV.
Ook zijn er bij de
Post Rundfahrt36

biljetten in het Saastal
en voor de Moosalp te
verkrijgen.
U kunt dan met bus en
kabel reizen en eventueel een mooie hoogtewandeling maken.
Ook kunt u een mooie
Postbustocht over een
smalle bergweg naar
Moosalp maken, dit is
zeker de moeite waard.
Voor een trip per taxi
van Saas Fee en Saas
Grund naar bijvoorbeeld Zermatt kunt u
terecht bij Taxi Imseng
in Saas Fee.
Bij het VVV zijn
verschillende brochures
verkrijgbaar. Enkele
brochures zijn in het
Nederlands. Ook kunt u daar wandelkaarten vinden voor een goede prijs.
Een ‘goedkope’ wandelkaart voldoet veelal voor de ‘doorsneewandelaar’. Kies
bijvoorbeeld de kaart ‘Echt Wanderlustig’ Saas Fee/ Saastal.
Voor de liefhebber is een uitgebreidere wandelkaart met hoogtelijnen te koop
bij het VVV, deze is voor de gewone wandelaar wellicht wat onpraktisch.
Kabelen of treinen in Zermatt
Voor de kabel- en treinkaarten in Zermatt kunt u informeren bij het VVV of
bij de kabelbanen/treinstations. Hier vindt u ook overzichtskaartjes van het
gebied.
Kabelen in het Aletschgebied
Voor de kabel- en treinkaarten in het Aletschgebied kunt u informeren bij de
VVV’s of bij de
kabelbanen/treinstations. Ook hier vindt u overzichtskaartjes van het gebied,
een puntenkaart voor de kabelbanen kan voor u aantrekkelijk zijn.
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Wandeltochten
Bij alle wandelingen is de tijdsduur aangegeven. Deze tijdsduur geeft een
indicatie, maar is gebaseerd op de wandeltijd zonder rustpauzes en fotomomenten. Wie bergwandelend wil genieten is vaak langer onderweg dan de
tijdsindicatie aangeeft. Let ook op de hoogtes en hoogteverschillen van de
diverse punten in de wandelroute.
Soorten wandeltochten
A: Zeer gemakkelijke wandeltochten; deze tochten zijn voor iedereen te
doen. Dit zijn vaak korte wandeltochten.
B: Wandeltochten voor de ‘gewone’ wandelaar. Dit zijn tochten die een
‘normale’ wandelaar goed kan afleggen. De lengte van de tocht is ongeveer
2 à 3 uur en het ‘sterke klimmen’ is hier niet aanwezig. U gaat bijvoorbeeld
met de kabelbaan omhoog en vervolgens over een tijdsbestek van 2 à 3 uur
wandelend weer omlaag.
C: Wandeltochten voor de ‘geoefende’ wandelaar. Dit zijn tochten naar boven
en naar beneden en de wat langere wandeltochten, ook over hoogtepaden.
Deze tochten zijn vaak veel langer dan 2 uur! Ze zijn ook voor een geoefende wandelaar goed te doen en hebben een tijdsindicatie variërend van
2 tot 6 uur en soms nog langer. Maar ook hier vindt u geen ‘gevaarlijke’
tochten, waarbij men volledig ‘schwindelfrei’ (zonder hoogtevrees) en
tredvast moet zijn, tenzij anders vermeld.

Wandeltochten vanuit Saas Fee
A Wandelingen Saas Fee

A1 Restaurant ‘Bodmen’
Zeer korte en gemakkelijke wandeling van de Post in Saas Fee naar Restaurant ‘Bodmen’.
Start bij de Post in Saas Fee; met de rug naar de Post LA. U wandelt de brede
weg omlaag, dan LA langs zwembad, over de grote brug en dan LA de brede
zandweg op wandelen. Na ongeveer 15 minuten ligt links Restaurant ‘Bodmen’ met een prachtig terras en uitzicht op
Saas Grund. U wandelt dezelfde weg weer terug.
Duur: heen 15 min. Gemakkelijk en korte wandeling.

De ‘liefhebber’ kan doorwandelen naar Saas Almagell en dan weer terug
wandelen.
Duur vanaf Saas Fee naar Saas Almagell: heen ongeveer 50 min.
A2 Dorfrundweg of Rundwanderweg Saas Fee
Een 6 km lange, met bordjes aangegeven, panoramawandeling rondom het
gletsjerdorp Saas Fee.
Deze wandelroute begint bij de Post en gaat langs de waterkanaaltjes (suonen) naar de Felskinn-kabelbaan, langs de watermolen tot de dam, dan
richting Stafelwald tot het Kulturcentrum ‘Steimatte’ en dan weer terug naar
de Post in het dorp Saas Fee.
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Onderweg komt u in Bifig langs een mooie Kneippanlage.
Duur: ongeveer 2 ½ uur. Gemakkelijke wandeling. Wandelroute is aangegeven.

A3 Wandeling naar Restaurant ‘Gletschergrotte’
U start bij de Post in Saas Fee en u wandelt in zuidelijke richting naar het
dalstation van de kabelbaan Plattjen, nu steeds RD ri Gletschergrotte. Terug
kunt u door bossen en beekjes weer naar Saas Fee wandelen. U kunt ook het
pad westelijk achter het Restaurant richting Saas Fee nemen.
Duur: heen en terug ongeveer 2 uur. Mooie en gemakkelijke wandeling.

Bergrestaurant Gletsjergrotte
A4 Kapellenweg
Van Saas Fee wandelt u via de Kapellenweg naar Saas Grund, dan langs de
beek naar Saas Almagell en via de bosweg weer terug naar Saas Fee.
De wandeltocht is ook te starten in Saas Grund of Saas Almagell.
Vanuit Saas Fee gaat u met de rug naar de Post LA, vóór de kiosk langs en
direct weer LA de trap af naar beneden. U volgt nu het pad naar de Kapelle
Zur Hohen Stiege (mooi Barok-altaar uit 1687!). Bij de wandeling, over een
rotspad, omlaag naar Saas Grund passeert u 15 kapelletjes met daarin bijbelse
afbeeldingen met houtfiguren.
Nadat u de laatste kapel heeft gepasseerd komt u beneden bij de beek, hier
LA langs de beek. Bij de geasfalteerde brug RA en over de brug wandelen; bij
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Saas Fee in; nu weer over de grote brug en direct na de brug LA langs de
beek. U blijft de beek zo lang mogelijk volgen en steeds RD. Het pad wordt
weg en u wandelt dan langs oude hooischuren (rechts van u). U blijft steeds
de beek volgen tot Saas Almagell, daar komt u langs het zonnige terras van
Restaurant ‘Portjengrat’. Vanuit het centrum met de vijver in Saas Almagell
wandelt u weer terug naar Saas Fee. U wandelt over de brug (bij een kledingkiosk) en daar gaat u LA naar boven via een langzaam stijgende brede bosweg
richting Saas Fee. Een half uur verder ligt rechts van u het fraaie Restaurant
‘Bodmen’ met een mooi terras en uitzicht op het dal en Saas Grund. U gaat
met de rug naar het Restaurant RA weer over de bosweg en dan RA over de
nieuwe brede brug weer terug omhoog naar de Post.
Duur van de rondwandeling: ongeveer 2 á 3 uur.
A5 Sonnenweg
Met de kabelbaan naar Hannig (de Sonnenberg 2336 m) en dan wandelend
via de Sonnenweg naar Bergrestaurant Alpenblick.
Start bij Bergstation Hannig. De Sonnenweg gaat via Hannigalp en café
Alpenblick naar
Saas Fee. Op 300 dagen in het jaar schijnt in het Walliser zuiddal de zon,
onderweg zijn veel borden geplaatst met informatie over de zon.
Mooie en gemakkelijke wandeling, ook voor kinderen zeer leerzaam.
Duur van Hannig naar Alpenblick: ongeveer één uur.
Bergrestaurant Hannig

Eén van de 15 kapelletjes
3-sprong de grote weg LA, u komt nu bij de Post en Kerk van Saas Grund. In
Saas Grund kunt u de dorpskerk bezichtigen met drie mooie barokaltaren.
U wandelt weer terug en u gaat met de rug naar de ingang van de kerk rechtdoor over het busplein en dan bij grote 3-sprong RA, de grote weg richting
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B Wandelingen Saas Fee
B1 Gemsweg Hannig
Met de kabelbaan naar Hannig (ook wel ‘Sonnenberg’ genoemd, 2336 m) en
wandelend
via de Gemsweg terug. Bergrestaurant Hannig heeft overnachtingsmogelijkheden, is het startpunt van veel wandelingen en is kindvriendelijk. U vindt
hier ook ‘murmeltiere’ (marmotten).
Met de rug naar het Bergrestaurant LA, langs de kleine kinderspeeltuin en na
ongeveer 125 m van het bergstation gaat u bij de gele wegwijzer het smallere pad RA.U krijgt nu een klein stukje sterk dalend pad, maar ook zonder
wandelstok goed te doen.
U gaat even later over een kleine brug (rechts ligt de Hohbalmgletsjer).
Daarna bij de gele
wandelwegwijzer
het links afbuigende pad volgen,
de Gemsweg.
Wat verder bij
een splitsing van
wandelpaden
rechts aanhouden
en dan even verder
weer RA. Dan hebt
u de keuze: of u
volgt het bordje
‘Saas Fee’ of u gaat
eerst nog naar Café
Gletschergrotte.
Duur vanaf Bergrestaurant Hannig
via Gletschergrotte
naar Saas Fee: ongeveer 2 ½ uur.
Redelijk gemakkelijke wandeling,
soms smalle, maar
ongevaarlijke paden, langs mooie
Bergrestaurant Hannig
bloemen.
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B2 Gemsweg Plattjen
U gaat met de kabelbaan naar Plattjen (2570 m) en u wandelt terug naar het
‘oude’ Berghaus Plattjen. Dan gaat u LA, u volgt deze Gemsweg steeds RD
richting Gletschjergrotte. U wandelt over de brug (met waterval), waarna u
uitkomt op een grote bergweg. Nu RD en weer over de beek dan RA naar
Saas Fee of nog naar Bergrestaurant Gletschergrotte en dan naar Saas Fee
(1800 m).
Duur: Restaurant Plattjen via Gletschergrotte naar Saas Fee:
ongeveer 2 ½ uur.

Zicht op Saas Feee en Saas Grund
Dit is een wat moeilijkere wandeling: onderweg zijn er vijf stukjes pad met
‘touwen’. Bij de brug over de beek is het steil. Gemakkelijker is het om na
Berghaus Plattjen RA naar Saas Fee te wandelen, dit is een makkelijke wandeling, met prachtige vergezichten, duurt ook ongeveer 2 ½ uur.
B3 Gletsjerweg of ‘Gletscherlehrpfad’
Mooie themawandeling die start bij het Talstation Felskinnbahn eindigt bij
Bergrestaurant ‘Gletschergrotte’.
Deze wandeling geeft via borden (12 stuks) veel informatie over gletsjers, het
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wandelaars. De wandeling van Spielboden naar Saas Fee is gemakkelijker, wel
veel dalen.
Duur Spielboden naar Saas Fee: ongeveer 1½ uur.
De wandeling van Längfluh naar Spielboden is geschikt voor meer geoefende
wandelaars. De wandeling van Spielboden naar Saas Fee is gemakkelijker, wel
veel dalen. Zie ook C4.

Diepe gletsjerspleet

B5 Mittelallalin en Britanniahut
Met de kabel gaat u eerst naar Felskinn en dan dwars door de bergen met
het treintje, de Metro-Alpin, naar de Mittelallalin (3500 m), het hoogste
uitzichtpunt in het Saastal. Dit is een zomerskigebied met het hoogstgelegen
draairestaurant van de wereld (in één uur is het restaurant volledig rondgedraaid): prachtige uitzichten! Midden in de gletsjer bevindt zich een ijspaviljoen.
Op de terugweg met de Metro-Alpin stapt u aan het eind uit en voordat u
verder gaat met de kabelbaan naar Saas Fee, wandelt u via de trap naar boven
naar het Bergrestaurant bij de Felskinn. Vanaf dit Restaurant hebt u een mooi
uitzicht over het sneeuwpad. Hier kunt u starten met de wandeling over de

ontstaan van gletsjers, natuur en klimaat. Voor groot en klein heel leerzaam.
Duur: ongeveer 1½ uur. Niet moeilijk, maar het laatste deel is wat lastiger: u
kunt dit stuk afkorten door naar Bergrestaurant ‘Gletsjergrotte’ te wandelen.
B4 Längfluh en Spielboden
Met de kabel van Saas Fee via Spielboden naar Bergrestaurant ‘Längfluh’, hier
hebt u een mooi uitzicht
op de gletsjerwereld, dan
wandelend of kabelend
terug naar Bergrestaurant
‘Spielboden’ en vervolgens
wandelend via Bergrestaurant ‘Gletschergrotte’ terug
naar Saas Fee. Bij Bergrestaurand ‘Spielboden’ en
iets lager zijn veel ‘Murmeltiere’ (marmotten). De
wandeling van Längfluh
naar Spielboden is geschikt
voor meer geoefende
Bergstation en restaurant Spielboden

Draairestaurant Mittelallalin
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sneeuw, over de Chessjengletscher naar de Britanniahütte (3030 m). Het is
normaal gesproken niet moeilijk om over de sneeuw te wandelen, maar in
hete zomers is deze tocht soms erg gevaarlijk: rotsblokken vallen dan van de
ijsmassa’s van de gletsjer. Denk eraan: bij twijfel meteen terugkeren!
Duur van de Fellskin naar de Britanniahütte: heen ongeveer één uur en terug
ook één uur.
Het route voert over een bergroutepad (blauw-wit). Informeer bij VVV Saas
Fee naar de actuele situatie.
B6 Zuckmayer Musea-wandelweg
De Zuckmayer musea-wandelroute is een mooie wandelroute waarbij u twee
musea kunt aandoen.
Deze ‘Zuckmayer Wanderweg’ werd elke dag bewandeld door de bekende
Duitse schrijver Zuckmayer. De wandelroute die hier beschreven is, is uitgebreid met een bezoek aan twee interessante musea in Saas Fee: het Saaser
museum met onder andere informatie over Carl Zuckmayer en interessante
oudheden en het Bakkerijmuseum.
Startpunt bij de Post; met de rug naar de Post LA en dan gaat u naar beneden
langs het Christusbeeld. Bij splitsing RD, steeds RD tot Kerk en Dorfplatz,
nu weer RD en een paar honderd meter verder ligt links Tearoom Imseng
met het Bakkerijmuseum (gratis).
Met de rug naar de Bakkerij RA weer door de hoofdstraat en over Dorfplatz,
deze hoofdstraat nu RD volgen (iets links aanhouden). Bij 3-sprong en bij
Café Central RD, na paar honderd meter LA groene bordje volgen en verder
wandelen tot Carl Zuckmayer’s Haus “Vogelweid”; hier start de wandeling
die door middel van groene bordjes wordt aangegeven.
U wandelt nu richting Bärenfalle, dan via lichte stijging naar Melchboden en
vandaar naar Café ‘Alpenblick’ (2020 m). Achter Café ‘Alpenblick’ volgt u het
bospad naar beneden en dan via de Hohnegg (prachtig ouderwets ‘gehucht’)
terug naar de hoofdstraat van Saas Fee. Nu RA en weer RD naar Dorfplatz
met Kerk en dan RD, iets verder ligt rechts het Saaser Museum met studiekamer van Carl Zuckmayer. Met de rug naar het museum weer RA naar Tearoom Imseng met het Bakkerijmuseum, hier wordt ook het bekende Walliser
Roggenbrot gemaakt. Met de rug naar Bakker Imseng LA, de hoofdstraat
volgen over de brug en later in de bocht LA naar ‘Minigolf ’. Dan RD langs
de kabelbaan Alpin Express en over de grote brug weer naar boven wandelen,
langs het zwembad terug naar de Post.
Duur wandeling: 3½ à 4 uur.
Mooie afwisselende, niet moeilijke wandeltocht met veel bezienswaardigheden in de musea.

Saaser Museum
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B Wandelingen Saas Fee
C1 Wandelroute vanuit Saas Fee naar Bergrestaurant ‘Hannig’
en weer terug.
De ‘geoefende’ wandelaar kan vanuit Saas Fee al wandelend naar Bergrestaurant Hannig wandelen via de mooie brede Waldweg (aan te bevelen!) of u
wandelt over de steilere, kleine wandelpaden door de bossen.
U start bij de Post en met de rug naar de Post RD langs VVV tot T-splitsing
bij Café Central, dan RA. U wandelt deze dorpsstraat steeds RD en dan aan
het einde LA en steeds de brede Waldweg volgen richting Hannig; later voorbij het meertje Melchboden de brede Waldweg rechts aanhouden naar boven
richting Hannig.
Duur omhoog: ruim 2 uur. Terug naar Saas Fee kunt u kiezen: u volgt het het
Gemspad of de Sonnenweg. Gemakkelijke, maar lange wandeling.

Berghaus Plattjen

Hohnegg

C2 Wandeling naar Bergrestaurant ‘Plattjen’ en weer terug.
U wandelt vanaf de Post naar het Sportzentrum en u wandelt dan naar de
kabelbaan Plattjen. U neemt de bergweg RD richting Plattjen; u volgt deze
bergweg steeds RD ri Plattjen (u kunt ook later via een klein steil pad links
omhoog wandelen, u komt dan weer uit op de brede bergweg). Bij het ‘oude’
Bergrestaurant Berghaus (in 2008 gesloten) neemt u een pauze en daarna
gaat het bergopwaarts via mooie bergpaadjes naar het nieuwe Bergrestaurant
‘Plattjen’.
Duur: ongeveer 2½ uur. Omlaag naar Saas Fee via het Gemzenpad of rechtstreeks naar Saas Fee, zie B3. Lange wandeling, heen en terug ongeveer 4 uur.
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Duur heen naar Spielboden: ongeveer 2 ¼ uur, terug naar Saas Fee ongeveer
1 uur; naar Längfluh heen is 1 uur extra en terug wandelend ¾ uur extra;
totaal heen en terug naar Längfluh bijna 6 uur.

Bij Britanniahut
C3 Tocht van Felskinn naar Britanniahut en dan naar Plattjen
Voor geoefende wandelaars is het mogelijk eerst te kabelen naar Felskinn,
daarna wandelt u van hier naar de Britanniahut, daar vandaan naar Bergrestaurant Plattjen en dan al dan niet per kabel naar Saas Fee.
Duur van Felskinn naar Plattjen: ongeveer 2½ uur.
De grote tocht van Britanniahut naar Plattjen is ‘redelijk moeilijk’ en u moet
tamelijk ‘schwindelfrei’ zijn! (zie ook B4).
Murmeltier

C4 Tocht naar Längfluh en weer terug naar Saas Fee
U wandelt van Saas Fee (1800 m) via Bergrestaurant ‘Gletscheralp’ naar
Bergrestaurant ‘Spielboden’ (2447 m) en dan naar Bergrestaurant ‘Längfluh’
(2870 m) en dezelfde weg terug.
Voor de ‘echte’ wandelaars is de gehele tocht Saas Fee naar Längfluh heen en
terug te doen. Het bovenste stuk van Spielboden naar Längfluh vergt wel veel
inspanning en is op sommige stukken steil en gaat soms over een graat, maar
is niet gevaarlijk. U moet wel redelijk ‘schwindelfrei’ zijn!

Opmerking: er is ook een wandeltocht naar de Mischabelhütte (3329 m),
maar deze is zwaar en lang, er is een steil pad (vooral later op grote hoogte).
Op deze hoogte is het pad slecht aangegeven en de tocht duurt meer dan 5 à
6 uur; ik vond deze tocht zelf te moeilijk, dus deze tocht is alleen voor ‘zeer
goede wandelaars’. Een idee is om te overnachten in Bergrestaurant ‘Hannig’
en/of in de Mischabelhütte. Het is geen ‘normale’ wandeltocht!
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Wandelingen vanuit Saas Grund
A Wandelingen Saas Grund

A6 Wandeling van Saas Grund naar Saas Balen
Korte wandeling van Saas Grund (1559 m) naar
Saas Balen (1483 m) langs de Saaser Vispe. Met
de rug naar de Post in Saas Grund RD en bij 3sprong de grote weg RA over de brug en dan direct RA langs de beek naar Saas Balen. Hier kunt
u de mooie Barok-kapel (Rundkirche) bezichtigen. Langs de beek gaat u weer terug naar Saas
Grund, of in Saas Balen wandelt u aan de andere
kant van de weg via de St. Antonis-Kapelle weer
terug naar Saas Grund.
Korte en gemakkelijke wandeling. Duur: ruim 2
uur!

Saas Grund
A7 Saas Grund naar Kreuzboden
U kabelt van Saas Grund naar Kreuzboden. Hier kunt u rondwandelen en
wel vanaf het Bergstation Kreuboden LA naar het meertje en voor de kinderen naar het Hohsi Land. Ook hier is een korte en makkelijke rondwandeling
mogelijk, de zogenaamde Hohsi-Rondweg, deze start bij het bergmeer op
Kreuzboden.

Bergrestaurant Kreuzboden
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A8 Saas Grund naar Hohsaas: Themarondwandeling
‘Die Viertausende rund um das Saastal’
U start met de kabelbaan in Saas Grund en u kabelt via Kreuzboden naar
Hohsaas. Hier kunt u een korte rondwandeling maken van ongeveer 1400
m, op een hoogte van 3300 m. U start voor Bergrestaurant ‘Hohsaas’. Het
hoogste uitzichtpunt bevindt zich op 3300 m, ‘Geissrück’, een fantastisch
uitzicht op 18 ‘Vierduizenden’. Onderweg zijn er informatie-borden over
deze toppen.
Duur: ongeveer 1 uur. Gemakkelijke wandeling.

B Wandelingen Saas Grund
B7 Alpenbloemenpromenade, gemakkelijke versie
Vanuit Saas Grund neemt u de kabelbaan omhoog naar Kreuzboden. U
gaat met de rug naar het dal eerst links naar het mooie meertje (ongeveer 5
minuten). U kunt hier ook de korte ‘Hohsi’-rondwandeling maken. Dan
gaat u weer terug naar het Bergrestaurant ‘Kreuzboden’; nu taat u voor het
bergstation Kreuzboden RA de brede bergweg naar beneden, later volgt u bij
de splitsing het pad RA ri Triftalp en Saas Grund. Onderweg komt u langs
vele bergbloemen. De wandeltocht eindigt in Saas Grund.
Duur: ongeveer 2 uur. Gemakkelijke wandeltocht.
Iets moeilijker, maar veel mooier is wandeling C5.

Triftalp
B8 Wandeling van Hohsaas via Weissmieshütte naar Kreuzboden
U kabelt naar Kreuzboden en dan naar Hohsaas (3098 m). Nadat u eventueel
de ‘Hohsaas Thema wandeling’ hebt gemaakt, wandelt u langs Bergrestaurant ‘Hohsaas’ omlaag; over een mooi en gemakkelijk pad wandelt u naar de
Weissmieshütte (2726 m). Nu wandelt u verder naar Bergrestaurant ‘Kreuzboden’ (2397 m).
Redelijk makkelijke wandeling.
Duur: ongeveer 2 uur.
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C Wandelingen Saas Grund
C5 Alpenblumenpromenade
Deze wandeltocht is wat moeilijker dan wandeling B7 maar veel mooier en
met meer alpenbloemen. Vanuit Saas Grund neemt u de kabelbaan omhoog
naar Kreuzboden. U neemt achter het bergstation Kreuzboden een klein pad
RA en volgt bord ‘Blumenpromenade’. U wandelt langs vele soorten alpenbloemen (met naambordjes). Even verder gaat u over een stuk rotsen en later
krijgt u een smal pad met touwen (niet gevaarlijk, bij twijfel neem route B8).
Op een bepaald moment krijgt u een 3-sprong en dan RA naar Triftalp en
Saas Grund de Alpenblumenpromenade verder volgen. Onderweg komt u
beslist edelweisss tegen.
Duur: ongeveer 3 á 4 uur. Voor meer geoefende wandelaars.

Zicht op Mattmarkmeer
C6 Hoogtewandeling van Kreuzboden via Almagelleralp
naar Saas Almagell
Van Saas Grund neemt u de kabel naar Kreuzboden. Dan volgt u de Blumenweg, zie C5.
Na de rotsen en touwen (niet gevaarlijk) krijgt u een 3-sprong en dan wandelt u RD via het hoogtepad naar Saas Almagell. In dit gebied groeit veel
edelweiss. Nadat u Bergrestaurant ‘Almagelleralp’ hebt aangedaan, wandelt
u naar Saas Almagell. Onderweg kunt u LA via de Erlebnisbrücke (hiervoor
moet u ‘schwindelfrei’ en tredvast zijn) naar Furggstalden en dan via de kabel
of wandelend omlaag naar Saas Almagell. Nu met de bus terug naar Saas
Grund.
Duur: ongeveer 4 à 5 uur, afhankelijk van de wandeling die u onderweg kiest.
Mooie maar lange wandeling. Gemakkelijk te doen voor geoefende wandelaars (voor de Erlebnisbrücke moet u ‘schwindelfrei’ zijn).
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C7 Hoogtepad Kreuzboden via Bergrestaurant Heimischgarten naar
Gspon
U gaat met de kabel naar Kreuzboden (2397 m). U gaat met de rug naar
het Bergrestaurant Kreuzboden LA naar het hoogtepad, via Bergrestaurant
Heimischgarten naar Gspon (1893 m).
Zeer mooie, maar lange wandeling, niet moeilijk.
Duur: ongeveer 5 à 6 uur.
C8 Hoogtepad Gspon naar Saas Grund
U gaat eerst met de postbus naar Stalden, dan met de kabelbaan Stalden-Staldenried-Gspon naar Gspon (1893m). U wandelt nu naar het Bergrestaurant
‘Alpenblick’. Met de rug naar dit Bergrestaurant wandelt u RD de brede weg
omlaag en al gauw wordt het een mooi wandelpad, een hoogtepad. Dit hoogtepad gaat later via Bergrestaurant ‘Heimischgarten’ naar Saas Grund.
Gemakkelijke en schitterende wandeling, alleen ver!
Duur: ongeveer 5 uur.
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C9 Hoogtepad Gspon naar Kreuzboden
Met de postauto naar Stalden, dan kabelen naar Gspon (1893 m) (via twee
kabelbaantjes), dan naar Bergrestaurant ‘Alpenblick’. U wandelt nu over het
hoogtepad naar Kreuzboden (2397 m) via Bergrestaurant ‘Heimischgarten’
(2054 m) zie C8. Vanaf dit Bergrestaurant wandelt u weer omhoog naar
Kreuzboden.
Deze tocht is door de laatste klim moeilijker dan C8; ook moeilijker dan C7
(zie de hoogteverschillen). Niet té moeilijk, maar ver!
Duur ong. 5 à 6 uur.
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C10 Prachtige tweedaagse
Höhenweg-wandeltocht
met overnachting in Restaurant ‘Kreuzboden’.
De overnachting in Bergrestaurant ‘Kreuzboden’ van te voren
aanmelden via tel. 027 957 29
45. U gaat met de Postauto
naar Stalden en dan kabelt u
omhoog naar Gspon. U kunt
hier genieten van een prachtig
uitzicht vanaf het terras van
Hotel-Restaurant ‘Alpenblick’.
U wandelt nu over het hoogtepad richting Kreuzboden/ Saas
Grund naar het Bergrestaurant
‘Heimischgarten’ en dan gaat
u omhoog naar Restaurant
‘Kreuzboden’.
Nu kunt u vandaag of morgen
een extra kabel naar Hohsaas
nemen. U komt dan uit bij
het Bergrestaurant ‘Hohsaas’.
Vanaf dit Bergrestaurant ‘Hohsaas’ wandelt u nu de hoogte-rondweg ‘Hohsaas en de Vierduizenders’.
U kunt nu terug kabelen of u wandelt naar beneden; u wandelt dan via het
‘oude bergrestaurant’ naar de Weissmieshütte en over een mooi pad wandelt
u omlaag naar Bergrestaurant ‘Kreuzboden’.
Na telefonische afspraak kunt u in Bergrestaurant Kreuzboden overnachten.
De tweede dag wandelt u via het eerste stuk van de Blumenpromenade
(achter het bergstation klein pad RA) over het hoogtepad naar Bergrestaurant
‘Almagelleralp’ (2194 m); zie ook C6. Van hier wandelt u omlaag naar Saas
Almagell. Onderweg naar Saas Almagell kunt u kiezen: of u gaat rechtstreeks
naar Saas Almagell (de wandelweg RD nemen) of LA via de Erlebnisbrücke
naar Furggstalden met Bergrestaurant ‘Alpina’ (voor de wandeling over de
Erlebnisbrücke moet u ‘schwindelfrei’ zijn en tredvast) en dan met de kabel
of wandelend omlaag naar Saas Almagell. Van Saas Almagell kunt u over de
brede bosweg via Restaurant ‘Bodme’ weer terug wandelen naar Saas Fee of u
gaat met de Postbus terug naar Saas Fee.
Voor geoefende wandelaars is dit een prachtige hoogte wandeling!
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Wandelingen vanuit
Saas Almagell
A Wandelingen Saas Almagell
A9 Wandeling rond het Mattmarkmeer
Met eigen auto of met Postauto naar de stuwdam Mattmark.
Hier kunt u om het stuwmeer wandelen. Gemakkelijke wandeling.
Duur: ongeveer 2 à 2½ uur

Mattmarksee
A10 Suonenweg Saas Almagell
Suonenweg van Saas Almagell naar Saas Grund. Dit is een van de mooiste
suonen-wandelingen van het Saastal (suonen zijn beekjes of waterleidingen).
De wandeling gaat langs oude ‘Larchen en Arven’. Start bij het Talstation van
de Bergbahn Saas Almagell en u wandelt via Moos naar Saas Almagell.
De wandeling is 2 ½ km lang en zeer gemakkelijk.
Duur: heen bijna 1 uur.
A11 Saas Almagell naar Furggstalden
U kabelt (in open bakjes) omhoog naar Furggstalden (1898 m) en dan wandelt u omlaag naar Saas Almagell (1673 m).
Korte en gemakkelijk wandeling.
Duur: ????
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B Wandelingen Saas Almagell

C Wandelingen Saas Almagell

B9 Heidbodme
U gaat met de kabel (open bakjes) in Saaas Almagell naar Furggstalden
(1893). Nu wandelt u een stukje naar rechts naar de kabelbaan FurggstaldenHeidbodme (2400m). Aan het eind bij Heidbodme is jammer genoeg geen
restaurant. U wandelt via Furggstalden omlaag naar Saas Almagell (1673 m).
Gemakkelijke wandeling.
Duur: ongeveer 2 uur.

C11 Erlebnisweg Almagellerhorn
Door de Erlebnisweg wordt Furggstalden met de Almagelleralp verbonden.
Alleen voor ‘schwindelfreie’ en tredvaste wandelaars is deze tocht geschikt.
De Erlebnisweg start bij het bergstation van de Sesselbaan Furggstalden. Via
hangbruggen loopt u naar het verder gelegen Bergrestaurant ‘Almagelleralp’
en dan terug naar Saas Almagell. (U kunt omhoog kabelen of wandelen naar
Furggstalden). Moeilijke tocht alleen voor tredvaste en ‘schwindelfreie’ wandelaars. Duur - afhankelijk van de gekozen route: ongeveer 3 à 4 uur.

B10 Wandelend naar de Almagelleralp
Vanuit Saas Almagell omhoog wandelen naar Bergrestaurant Almagelleralp (
2194 m) en dan weer terug wandelen naar Saas Almagell (1673 m).
Redelijk inspannende, maar geen moeilijke tocht.
Duur: ongeveer 3 uur.
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C12
Van Saas Almagell naar Bergrestaurant ‘Almagelleralp’ (2194 m), dan het
hoogtepad richting Kreuzboden nemen en via de Blumenpromenade omlaag.
U kunt ook doorwandelen naar Kreuzboden (2397 m). U kunt ook omhoog
gaan via Furggstalden en de Erlebnisbrücke, zie C11 (voor deze tocht moet u
‘schwindelfrei’ zijn!) Lange inspannende wandeling, niet erg moeilijk.
Duur: ongeveer 5 uur.

C13 Wandeling naar de Monte Moropas (2868 m, naar Italië).
Sinds 1300 werd deze pas gebruikt als handelsroute. Gaat u (in verband met
de weersomstandigheden) zo vroeg mogelijk met de postbus of auto naar de
stuwdam Mattmark (2204 m ). Vanaf hier start de wandeling naar de Monte
Moropas. U wandelt rechts van het meer door tunnels en langs beken tot
Distelalp (2224 m). U wandelt dan over een wat steiler pad naar Tälliboden
(2492 m). Nu gaat u richting de Monte Moropas over een steiler rotspad,
soms zijn er ijzerdraden/touwen aan de wand. Over sneeuwpassages en rotsen
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klimt u omhoog over de paden met wit/rood/wit-markering. Steeds is er
uitzicht op het gouden Madonnabeeld ‘Maria zum Schnee’ uit 1961. Boven
gaat de route naar de hut ‘Rifugio Cittá Malnate’ en het Madonnabeeld. Als
u op de pashoogte aankomt hebt u een fantastisch uitzicht op het Monte
Rosa-Ostwand-massief met de Dufourspitze (4633 m). Bent u ’s ochtends
niet vroeg vertrokken, dan bevindt u zich in de wolken en is het het laatste
stuk goed opletten geblazen! Via een steile rotswand gaat u over het pad
naar de kabelbaan die daalt naar Macugnaga in Italië. In Macugnaga kunt u
prima pauzeren. Dan kabelt u weer omhoog en wandelt u hetzelfde pad via
Tälliboden terug naar Distelalp. Nu neemt u het wandelpad aan de andere
kant van het meer. Het is soms mogelijk om met de kabelbaan omlaag naar
Italië te gaan en dan met bus en trein terug naar Saastal. Informeer hiervoor
bij het VVV. Dit is een zware tocht, de lengte van de tocht met afdaling naar
Macugnaga kost bijna 10 uur. Neem voldoende kleding mee, want het is
koud onderweg!

Wandelingen vanuit Zermatt

Bergrestaurant Riffelberg
Gornergrat
Via de Shuttle (Matterhorn Gotthard Bahn) komt u van Täsch in Zermatt.
Bij de uitgang van de Shuttle ligt rechts het VVV en hier tegenover is de
ingang van de Gornergratbahn. Bij aankoop van kaartjes moet u weten welk
gedeelte u met de trein wilt gaan. Let ook op de mogelijke kortingen: in
verband met de drukte kunt u het beste zo vroeg mogelijk starten.
De Gornergratbahn is een tandradbahn van Zermatt naar de Gornergrat.
Tijdens deze schitterende rit houdt u steeds uitzicht op de Matterhorn (4478
m). Als een sfinx ligt deze berg te midden van de machtige bergwereld. Onderweg vanaf Zermatt (1604 m) komt u langs Findelbach, Riffelalp (2200m),
Riffelberg (2582 m), Rotenboden (2815m) en tot slot op de Gornergrat
(3089 m), alwaar u een adembenemend uitzicht hebt op de gletsjerwereld,
een uitzicht op wel 29 vierduizenders.
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Deze tocht kunt u al treinend heen en weer doen (nogal kostbaar, maar
bijzonder mooi), ook is het mogelijk alles of delen te wandelen: bijvoorbeeld
per Gornergratbahn naar Riffelberg en wandelend naar de top (Gornergrat)
en dan weer terug wandelen naar Riffelberg. U start bij Restaurant Riffelberg
met het prachtige uitzicht op de Matterhorn en u neemt dan de Riffelseeweg
omhoog: Riffelsee, Rotenboden, Gornergrat. Vanaf de Gornergrat wandelt u
ook zo weer terug via Rotenboden, Riffelsee naar Riffelberg met Bergrestaurant ‘Riffelberg’.
De tocht wordt makkelijker door met de trein naar de Gornergrat te gaan en
dan terug te wandelen naar Riffelberg.
Het is ook mogelijk met de Gornergratbahn omhoog te treinen en dan terug
te wandelen, van de Gornergrat via Riffelberg naar Zermatt (bijna 4 uur);
ook heen en weer wandelen van Zermatt naar de Gornergrat is mogeljk, maar
dit is een lange, maar schitterende tocht en door de lengte alleen geschikt
voor geoefende wandelaars! In verband met het kopen van een treinkaartje
moet u van tevoren beslissen wat u wilt doen!

Gornergrat
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Kabelen naar de Kleine Matterhorn (3883 m),
Matterhorn Glacier Paradise
U wandelt bij de uitgang van de Shuttle (trein) RA, langs de VVV de drukke
winkelstraat in, nu wandelt u steeds RD; u komt dan bij het Bergstation.
U kabelt nu via Furi, Trockener Steg naar de Kleine Matterhorn en hier kunt
u met de lift naar het hoogste punt. Op de kleine Matterhorn is zomerski
mogelijk. Hier is ook het startpunt voor bergbeklimmers (onder andere naar
de top van de Breithorn 4164 m), verder is er een mooi ijspaviljoen. De ‘niet
geoefende’ wandelaar kabelt verder weer terug via Furi naar Zermatt.
Voor ‘geoefende’ wandelaars is het mogelijk met de kabel terug te gaan naar
Trockenersteg en dan vanaf hier naar de Schwarzsee te wandelen, van hieruit
wandelt u terug over Zmutt naar Zermatt. Deze wandeltocht is niet moeilijk.
Duur: ongeveer 4½ uur.

Kabelen naar Schwarzsee en dan met de kabel weer terug naar Zermatt, ook
is het mogelijk dat u via Stafelalp en Zmutt terugwandelt naar Zermatt. Deze
wandeltocht is niet moeilijk.
Duur: ongeveer 3½ uur.

spoor door LA langs de beek en 100 m verder ligt het Station van de Sunnega-bahn. De ‘tunneltandradbahn’, de Sunnega-bahn, brengt ons in het
Sunnega paradise. Hier moet u overstappen in de kabelbaan naar Blauherd en
van hier weer overstappen in de kabelbaan naar het Rothorn paradise.
Vanaf het terras van het Bergrestaurant ‘Rothorn’ heeft u een fantastisch
uitzicht over de immense bergwereld en de Matterhorn (4478 m).

Sunnega- en Rothornparadise
U wandelt met de rug naar de uitgang van de Shuttle (trein) RD de straat in
langs de ingang van de Gornergratbahn, deze straat volgen, dan onder het

Enkele wandelmogelijkheden bij de Rothorn
Vanaf de Rothorn wandelt u met de rug naar de Matterhorn langs het terras
en RD, dan naar beneden over een zeer brede weg, nu rechtsom richting
Fluhalp, Stellisee en naar Blauherd, (Kristalweg). Onderweg heeft u achter
u uitzicht op de Findelgletscher en voor u zicht op de Matterhorn. U komt
langs de prachtige Stellisee.
U kunt, indien geoefend, onderweg links aanhouden en naar Sunnega of nog
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verder via Findeln naar Zermatt wandelen, niet moeilijk maar naar Zermatt
is wel ver.
Duur: ongeveer 4 uur naar Zermatt

“Haast u niet want een slak en een
haas hebben tegelijk nieuwjaar!”

Een wat makkelijker en zeer mooie wandeling is van Sunnega naar Tufteren
en dan terug naar Zermatt. U kunt ook bij de 3-sprong RD wandelen naar
Täsch. Achteruitkijkend hebt u steeds een prachtig uitzicht op de Matterhorn. De laatste wandelmogelijkheid naar Täsch is niet moeilijk maar veel
langer. (voor deze wandeltocht is alleen een enkele reis Täsch-Zermatt en een
enkele reis Zermatt-Sunnega nodig)
Een andere makkelijke wandeling is van Sunnega naar de Leisee, dan naar
Findeln en weer terug wandelen. Dit is een korte wandeling.

Wandelingen in
het Aletschgebied
Riederalp
Met de trein van Brig-Naters-Bitsch-Mörel of per auto naar Mörel.
U kabelt naar Riederalp (twee kabelmogelijkheden: met de grote kabelbaan
of de wat kleinere).
Enkele wandelmogelijkheden vanaf Riederalp
De eerste wandeling: Van Riederalp wandelt u over de ‘grote weg’ naar Bettmeralp en dan eventueel doorwandelen langs de Furri Hütte naar Fiescheralp
(Herrenweg). Duur: ongeveer 2 uur alleen heen.
Terug wandelt u van Fiescheralp naar Bettmeralp (ongeveer 1 uur), vanaf
Bettmeralp kunt u terug naar Riederalp wandelen of met de Aletsch-Expres
(Electrobus). Dit is een zeer makkelijke en mooie wandeling.
Ook is er de mogelijkheid om onderweg een kabelbaan naar één van de
uitzichtpunten op de Aletschgletsjer te nemen (heen en weer). Kabelbaan
Moosfluh of sesselbaan (open bakjes) Hohfluh.

Aletschgletsjer
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De tweede wandeling: U wandelt over een brede weg door het dorp Riederalp richting kabelbaan Moosfluh. Hier neemt u de gondelbaan naar Moosfluh
(2340 m) en dan begint de prachtige Panoramawandeling. U wandelt over de
‘graat’, over een mooi breed pad met uitzicht over de gletsjer, naar Hohfluh.
Hier hebt u de keuze: of omlaag met de sesselbaan of doorwandelen naar Riederfurka, dan wandelt u langs Villa Cassel naar beneden naar Riederalp. Deze
wandeling is heel mooi en redelijk makkelijk.
Duur: ongeveer 2 à 3uur.
De derde wandeling: In Riederalp wandelt u over een stijgend pad naar Riederfurka langs Villa Cassel (Natuurcentrum). Vanaf Riederfurka wandelt u
het Aletschwald in, met de eeuwenoude arven en lariksen. Tijdens de wandeling (via stijgend pad) kunt u genieten van mooie vergezichten. U stijgt tot
Moosfluh en dan gaat u per gondel weer terug naar Riederalp
Dit is een mooie, inspannende wandeltocht voor de geoefende wandelaar.
Duur: ongeveer 4 uur.
Afkorting is mogelijk door de sesselbaan Hohfluh te nemen. De wandeltocht
is makkelijker door eerst te kabelen naar Moosfluh en dan door het Aletschwald en Rierderfurka weer terug naar Riederalp te wandelen.
Bettmeralp
Met de trein of auto naar Betten Talstation. Van Betten met de kabel naar
Bettmeralp en dan kabelend naar de Bettmerhorn (2643 m). Hier is een
expositie over de Aletschgletsjer ‘Eiswelt Bettmerhorn’ en een terras met
prachtig uitzicht op de gletsjer. U kunt weer terugkabelen naar Bettmeralp en
dan verder naar beneden kabelen, maar mooier is het om hier al wandelend
te genieten!
Enkele wandelmogelijkheden vanaf Bettmeralp
De eerste wandeling: Van Bettmeralp naar Riederalp. Deze tocht is mooi en
makkelijk. Ook kunt u onderweg nog gebruik maken van de ‘Aletsch-expres
Ortsbus’.
Duur: 1 uur heen
De tweede wandeling: Van Bettmeralp naar Fiescheralp. Dit is een mooie en
makkelijke wandeling. Duur: 1 uur heen
De derde wandeling: Bettmeralp-Blausee-Aletschwald-Riederfurka-RiederalpBettmeralp Dit is een tocht voor de meer voor geoefende wandelaar. Ook
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naar beneden richting Riederfurka. U wandelt over een mooi, gemakkelijk
en breed hoogtepad en u komt via Villa Cassel terug in Riederalp. Duur:
ongeveer 4½ uur.
Dan wandelt u van Riederalp naar Bettmeralp of u gaat met de Aletsch-expres.
De tweede wandeling: Vanaf de Bettmerhorn (2643 m) kunt u het hoogtepad
wandelen naar Eggishorn (2926 m). Alleen voor zeer geoefende, tredvaste en
‘schwindelfreie’ wandelaars.
Beter en gemakkelijker is het te starten bij de Eggishorn.

Kerkje in Bettmeralp
bij deze wandeling is er de mogelijkheid om de ‘Aletsch-expres Ortsbus’ te
gebruiken.
Duur: ruim 4 uur
De vierde wandeling gaat van Bettmeralp naar de Bettmersee. Dit is een zeer
korte en makkelijke wandeling.
De vijfde wandeling: U wandelt van Bettmeralp naar Bettmersee. Aan de
westzijde van het meer gaat het wandelpad LA ri Goplerlücke-Riederfurka.
Op de Riederfurka ligt Villa Cassel, het Pro Natura centrum. U wandelt nu
het Aletschwald in en na 30 minuten ziet u de Aletschgletsjer. Nu dalend
naar de Bettmersee en terug wandelen naar Bettmeralp. Deze wandeling is
niet moeilijk maar wel lang en dus geschikt voor meer geoefende wandelaars.
Duur: circa 5 uur.
Twee wandelingen vanaf Bettmerhorn
De eerste wandeling: U gaat met de kabel naar Bettmerhorn en nadat u hebt
genoten van de fascinerende uitzichten wandelt u langs de Aletschgletsjer
78

79

Fiescheralp
Fiesch - Fiescheralp (Kühboden) - Bergstation Eggishorn
Vanaf Visp neemt u de trein, de Matterhorn Gotthard-Bahn van Visp naar
Fiesch (mooie treintocht!) of met eigen auto naar Fiesch (snelweg ri Brig dan
afslag rechts aanhouden Grimsel/Furka).
Met de kabelbaan gaat u van Fiesch (1049 m) naar Fiescheralp, vroeger Kühboden genoemd (2212 m). Fiescheralp is een centrum van ‘gleitschirm- en
deltaflieger’.

Richting Tälligrat

Berghut ‘Horrli Hitta’ Eggishorn
Van Fiescheralp moet u overstappen en gaat u met de volgende kabel naar
Bergstation Eggishorn (2962 m). Hier heeft u een schitterend uitzicht op de
Aletschgletsjer en vele vierduizenders, zoals Eiger, Jungfrau, Matterhorn, Fin80

steraarhorn, Aletschhorn. Aan de voet van deze vierduizenders ligt de imposante Aletschgletsjer die samen met het Aletschwald, Jungfrau en Bietschhorn
op de lijst staat van het Unesco-werelderfgoed; de Eggishorn behoort tot de
mooiste uitzichtpunten in heel Zwitserland.
Het moderne Bergrestaurant ‘Eggishorn’ met een wisselende tentoonstelling
en een prachtig uitzicht is een bezoek meer dan waard.
Wandelen vanaf de Eggishorn
Van het nieuwe Bergrestaurant wandelt u naar ‘Horrli Hitta’, het oude
‘restauranthutje’ en dan omlaag met ‘Vom Gletscher zum Wasser’ (Wanderwege met Pfiff). Over (ongevaarlijke) rotsblokken gaat het pad steeds RD ri
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Tälligrat, Märjelen (2348). U wandelt naar de berghut Gletsjerstube en dan
door de tunnel weer terug naar Fiescheralp/Kuhboden, de tunnel is verlicht!
Dit is geen moeilijke wandeling.
Duur: ongeveer 2½ uur

Winter in Saastal

Een langere en mooiere wandeling is de volgende: U start vanaf de Eggishorn. Vanaf het nieuwe Bergrestaurant ‘Eggishorn’ wandelt u omhoog naar
het ‘oude restauranthutje’, dan wandelt u omlaag met ‘Wanderwege met
Pfiff’. Over ongevaarlijke rotsblokken gaat het pad steeds RD naar Tälligrat
Märjelen (2348). Nu wandelt u naar het meer en dan RA langs het meer
(niet LA Piff-bord Marjelensee). Bij de rechterzijde van het meer bij 3-sprong
RA richting Fiescheralp/Kuhboden. Al wandelend hebt u even verder een
schitterend uitzicht op de Fieschergletsjer. Dit is geen moeilijke, maar wel een
lange tocht.
Duur: ruim 4½ á 5 uur
Ook is er een alpine route Unesco-Höhenweg voor zeer geoefende echte
bergwandelaars, de Unesco-Höhenweg. Dit is de Eggishorn-Bettmerhorn
bergwandel-graatroute. De wandeling gaat over de graat van het Bergstation
Eggishorn naar het Bergstation Bettmerhorn en duurt ongeveer 3 uur. De
route is aangegeven als Alpine route (wit-blauw-wit) en is alleen geschikt voor
zeer geoefende, tredvaste en ‘schwindelfreie’ wandelaars.
Wandeling vanaf Fiescheralp/ Kuhboden
Een zeer makkelijke wandeling kunt u maken vanaf Fiescheralp (2212 m)
naar Bettmeralp
(1950 m) en u kunt eventueel doorwandelen naar Riederalp (1925 m) en
dan weer terug!
(Van Riederalp naar Bettmeralp loopt er een electro-bus, de Aletsch-Express).
Duur: Fiescheralp naar Bettmeralp ongeveer 1 uur heen.

In de winter is het in het Saastal veel drukker dan in de zomer. Het Saastal is
zeer sneeuwzeker. Door de gletsjers zijn er immers altijd ski-mogelijkheden
(ook zomerski!). U kunt in de winter skiën, snowboarden, bergwandelen,
enzovoort. Ook is er in het Saastal après-ski; in Saas Fee is er bijvoorbeeld de
‘Fee-Iglu Bar' een bekende gezellige ski-hut (bij het Bakkerijmuseum). Hierin
is de hoogst gelegen bierbrouwerij van Europa gevestigd!
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Bronnen
- Echt blumig, Alpenblumen-Promenade.
Herausgegeben Bergbahnen Hohsaas 2005
- 50 Jahre Autostrasse.  Schnell-Druck Kalbermatten, Saas Fee 2001
- Vom Gletscherdorf zum Kuror, Saas Fee und seine Bahnen,
Albert C. Jöhr. Verlag Luftseilbahnen Saas Fee AG, Saas Fee 1982
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Bever Zwerfsport is dé outdoorspecialist van
Nederland. In 28 winkels staan wij met de
juiste spullen klaar om u voor uw avontuur
uit
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