“B ERGWANDELEND G ENIETEN ”

U NIEKE WANDELVAKANTIE DOOR HET PRACHTIGE
S AASTAL EN Z ERMATT

V oor opgave voor deze w andelreis zie:
V andervalkvakanties
www.vandervalkvakanties.nl/G12saaswan

tel.
tel . num m er 0172 469696
A LPEN B LO EM EN R EIS 23 T/M 30 JU N I 2012
Prijs 849 euro p.p.
N A Z O M ER R EIS 1 T/M 8 SEPTEM B ER 2012
Prijs 829 euro p.p.
In Z ermatt is er een keuzemogelijkheid voor gebruik van de G ornergratbahn
ornergra tbahn:
tbahn :
- Tot de top G ornergrat 60 euro heen en terug p.p.
- Tot R iffelberg (tussenstation) 45 euro heen en terug p.p.

Z ie ook w w w .w andelenw allis.nl
V oor vele foto’s zie:
zie :
https://picasaw eb.google.com /100835190787363954345

Welkom in het Saastal en Zermatt in Wallis (Zwitserland)!
Bent u op zoek naar een unieke vakantie-ervaring, bent u een echte
natuurliefhebber en wilt u dit alles beleven onder leiding van een professional?
Dan is deze wandelvakantie een regelrechte aanrader voor u! Het is een
uitgebreide reis met veel leuke extra’s. Het Saastal ligt in Wallis, Zwitserland.
Naast het alom bekende wintersportdorp Saas-Fee omvat dit gebied ook de
dorpen Saas-Grund, Saas-Almagell en het kleinere Saas-Balen. Het dorp Saas
Fee is autovrij, waardoor het centrum er altijd gezellig uitziet. Wandelen is in
deze omgeving gewoonweg een verademing, er zijn maar weinig delen in
Zwitserland met zo’n natuurlijke schoonheid. Ook wordt en dagtocht gemaakt
naar Zermatt een autovrij dorp dat aan de voet van de de Matterhorn ligt; hier
kunt u gebruik maken van de Gornergratbahn (de hoogstgelegen tandradbaan
van Europa), die u op een hoogte brengt van 3089 m met een schitterend uitzicht
op 29 vierduizenders en vele gletsjers.

Bij het verblijf in deze machtige bergwereld kunt u genieten van de mooie
alpenflora.
Tijdens deze bijzondere wandelreis wordt u, begeleid door een ervaren
Nederlandssprekende reisleidster van ‘Van Der Valk Vakanties’ en een ervaren
Nederlandssprekendewandelgids
Martin
Beumer,
op
zijn
website
www.wandelenwallis.nl krijgt u een indruk van dit prachtige gebied; ook zal
nog een extra ervaren lokale wandelgids u begeleiden.

U W HOTEL
U verblijft in het luxe driesterrenhotel Kristall-Saphir (www.kristall.ch), dat ligt
vooraan in het dorp Saas Almagell in het Saastal. Hotel Kristall-Saphir heeft een
mooie ligging, een leuk terras, gratis gebruik van de wellness-oase (sauna,
stoombad, yacuzzi, solarium, tepidarium) en een kelderbar. Het hotel beschikt
bovendien over een uitstekende keuken. Ook is er de mogelijkheid om een
diavoorstelling over het oude Saastal en de fantastische omgeving te bekijken.

Saas Fee

W ANDELEN
De gehele reis wordt u dus begeleid door een ervaren Nederlandssprekende
wandelgids en ter plaatse zullen één of twee lokale wandelgidsen aanwezig zijn.
De wandelaars zullen in deze reis namelijk in twee groepen worden ingedeeld;
een groep met ‘geoefende’ wandelaars (groep B) en de andere groep (groep A)
met wat ‘minder geoefende’ lopers. Dit maakt de reis voor iedereen bijzonder
toegankelijk. Uiteraard wordt niemand aan zijn lot overgelaten; iedereen
wandelt in zijn of haar eigen tempo en er wordt natuurlijk op elkaar gewacht.
Tijdens de wandelvakantie kan elke dag worden gekozen voor de ‘makkelijke’
wandeling of de ‘moeilijke’ wandeling. Elke wandeltocht gaat starten met een
kabelbaan die u op hoogte brengt, zodat u kunt starten met de mooiste
‘hoogtepaden’. Indien u een dag niet wilt wandelen en alleen wilt genieten van
de uitzichten dan kunt u per kabelbaan ook weer terug. Alle kabelbanen in het
Saasdal zijn bij de vanderValkvakanties-prijs inbegrepen.

In Zermatt kunt u met de Gornergratbahn, de hoogstgelegen tandradbaan van
Europa naar het hooggelegen Hotel-Restaurant Kulm (3049 m ), hier kunt u op
het terras genieten van de immense berg- en gletsjerwereld.

Zermatt
Ook kunt u in het gezellige Zermatt “bummeln” en daarna een rondwandeling
maken met uitzicht op de Matterhorn.
Deze wandelvakantie is dus uitermate geschikt voor iedereen die graag wandelt
en wil genieten van de bergwereld in al zijn schoonheid.

R EISPROGRAMMA
D AG 1: D E H EENREIS
Vanaf uw opstapplaats in Nederland wordt u in de comfortabele touringcar
verwelkomd door uw reisleider. U reist vervolgens naar het overnachtingshotel,
niet ver van de Duits-Zwitserse grens, voor het diner en overnachting.
D AG 2: B ERN – F REIBURG – M ONTREUX – W ALLI S , S AASTAL
Na het ontbijt gaat de reis verder via Bern en Freiburg, Lac de la Gruyère (korte
pauze met mooi uitzicht vanaf het motel op het meer en de bergen) naar

Montreux; hier krijgt u de gelegenheid voor een wandeling over de prachtige
bloemenpromenade.

Vanaf Montreux heeft u een schitterend uitzicht over het meer van Genève en de
Alpen. We wandelen over de mooie bloemenpromenade en na een koffiepauze
in Montreux is het tijd voor de rit door het uitgestrekte Rhônewijngebied in
Wallis naar uw luxe driesterrenhotel Kristall-Saphir in Saas Almagell.
Onderweg kunt u net voor Saas Balen links de mooie Fellbach waterval zien en
rechts de laat-barokke, ronde kerk “Maria Himmelfahrt” (1820).
Als er voldoende tijd is, kan in de namiddag voor de liefhebbers een prachtige
suonen-wandeltocht worden gemaakt in Saas Almagell. Suonen zijn kunstmatig
aangelegde irrigatiekanaaltjes of beekjes, waardoor het smeltwater uit de
gletsjerbeken over bergflanken naar de weiden en akkers gevoerd wordt. Langs
deze suonen of beekjes zijn nu prachtige wandelpaden aangelegd, zo ook in Saas
Almagell. Duur van de wandeling ongeveer 1,5 uur. Na deze wandeling wordt
de groep, in onderling overleg, onderverdeeld in twee niveaus. Groep A voor
‘minder geoefende’ wandelaars, groep B voor ‘geoefende’ wandelaars. Diner en
overnachting in Saas Almagell.

Suonenwandeling Saas Almagell

D AG 3:
Na een gevarieerd ontbijtbuffet staan er voor zowel groep A als groep B mooie
wandeltochten vanuit Saas Almagell op het programma.
Groep A: Saas Fee - Hannig - Café Alpenblick - Hohnegg - Saas Fee
Groepe A wandelt over de brede bosweg van Saas Almagell omhoog naar Saas
Fee (45 min.) U gaat met de kabelbaan naar Hannig , ook wel ‘Sonnenberg’
genoemd, met een hoogte van 2336 m. Bij het bergrestaurant Hannig heeft u een
uniek uitzicht over de immense gletsjerwereld. Net onder het restaurant zijn er
bergmarmotten of Murmeltiere. Groep A wandelt nu via de Sonnenweg richting
bergcafé Alpenblick. Onderweg heeft u kunnen genieten van een ‘oude’
kaasboerderij (geitenkaas). Vanaf deze kaasboerderij daalt u verder af naar het
prachtige ‘gehucht’ Hohnegg met zijn ‘oude’ huizen en dan wandelt u terug naar
Saas Fee naar het bakkerijmuseum Imseng (ongeveer 1 ¾ uur). Ook is er nog
een mogelijkheid voor een korte wandeling over de Kapellenweg tot de ‘Kapelle
zur Hohen Stiege’. Tot slot wandelt groep A naar de bus in Saas Fee of via de
bosweg wandelt de groep weer terug van Saas Fee naar Saas Almagell.

Groep B: Saas Fee - Hannig - Gemzenpad - Hohbalmgletsjer - Saas Fee
Groep B wandelt via de Kapellenweg naar Saas Fee. De Kapellenweg is in 1709
aangelegd. Er zijn maar liefs 15 kleine kapelletjes aan dit bergpad gebouwd. In
de kapelletjes vindt u bijbelse afbeeldingen en houtfiguren; de grote kapel, met
de naam ‘Kapelle zur Hohen Stiege’ bezoeken we ook (ong. 2 uur).
In Saas Fee gaat groep B met de kabelbaan naar Hannig , ook wel ‘Sonnenberg’
genoemd, met een hoogte van 2336 m. Bij het bergrestaurant Hannig heeft u een

uniek uitzicht over de immense gletsjerwereld. Net onder het restaurant zijn er
bergmarmotten of Murmeltiere.
Groep B wandelt over het mooie gemzenpad. Met een beetje geluk komt u
gemzen, bergbokken en/of arenden tegen. Onderweg komt u langs de
Hohbalmgletsjer en u wandelt langs schitterende bergbeekjes weer terug naar
Saas Fee (ruim 2 uur). U gaat vervolgens naar het bakkerijmuseum Imseng voor
een bezichtiging.
Na deze pauze wandelt u via de Waldweg weer terug naar Saas Almagell
(ongeveer 2 uur ) of u gaat per bus terug naar Saas Almagell.

Restaurant Kreuzboden

D AG 4
Vandaag gaan beide groepen per bus naar Saas Grund en ‘kabelen’ gezamenlijk
omhoog naar Kreuzboden. Kreuzboden ligt op een hoogte van 2400 meter te
midden van veel indrukwekkende ‘Vierduizenders’: bergen hoger dan 4000
meter.
Groep A: Saas Grund - Hohsaas - Kreuzboden - Blumenweg – Saas Grund
Vanaf Saas Grund gaat u met de kabelbaan in 2 etappes naar Hohsaas, waar u op
een hoogte van 3300 meter een korte rondwandeling kunt maken. Vanaf
bergrestaurant ‘Hohsaas’ loopt u naar het hoogste uitzichtpunt, de ‘Geissrück’.
U heeft daar een fantastisch uitzicht op maar liefst 18 ‘Vierduizenders’.
Onderweg vindt u informatieborden over deze immens hoge bergtoppen. Het is
een gemakkelijke wandeling, waarvan de wandeltijd ongeveer een half uur
bedraagt.

Kreuzboden
Met de vergezichten nog in uw achterhoofd ‘kabelt’ u weer omlaag naar
Kreuzboden en daar maakt u een ontspannen wandeling naar het beroemde
meertje, waar u op een bankje heerlijk van het prachtige uitzicht kunt genieten.
Ook is hier een schitterende rondwandeling mogelijk Na een kleine rustpauze
wandelt u via de Blumenweg - waar u kunt genieten van allerlei soorten
Alpenbloemen, waaronder natuurlijk de bekende edelweiss - naar het gehucht
Triftalp, dat een bijzonder mooi kerkje heeft. Hier vandaan gaat u terug naar
Saas Grund, waar de bus op u wacht om u weer naar hotel Kristall Saphir te
brengen. De duur van de wandeling van Kreuzboden naar Saas Grund bedraagt
ongeveer 2 ½ uur.
Groep B: Saas Grund - Kreuzboden - Hohsaas – hoogtepad naar Saas
Almagell.
Vanuit Saas Grund gaat u met de kabelbaan naar Kreuzboden, waar u een korte
wandeling maakt om het beroemde meertje en waar u van het geweldige uitzicht
kunt genieten. Daarna gaat u met de 2e kabelbaan van Kreuzboden naar
Hohsaas. Van daaruit maakt u net zoals groep A een korte wandeltocht naar
’Geisrűck’, het hoogste uitzichtpunt met een fantastisch uitzicht over de
gletsjerwereld. Wanneer u per kabelbaan weer teruggaat naar Kreuzboden, loopt
u vanaf bergrestaurant ‘Kreuzboden’ een deel van de hoger gelegen
Blumenweg, waar u kunt genieten van allerlei soorten Alpenbloemen,
waaronder natuurlijk edelweiss. Over een hoogtepad komt u via een rotsachtig
gebied aan bij het bergrestaurant ‘Almagelleralp. Hier kunt u pauzeren en ‘iets
gebruiken’ (bijvoorbeeld de typisch Walliser gerechten Käseschnitte of
Raclette). Daarna wandelt u verder en komt u uit op het mooie terras van hotel
Kristall-Saphir. De duur van de wandeling van Kreuzboden naar Saas Almagell
is ruim 3 ½ uur. Het is een lange, maar mooie wandeling, speciaal voor de
geoefende wandelaar.

Arnica
D AG 5
Groep A: eerst kabelen en dan met de tandradbaan naar 3500 m hoogte
(naar de eeuwige sneeuw) en voor de liefhebber ’s middags de Dorfrundweg
–wandelroute in Saas Fee.
U wordt met de bus naar Saas Fee gebracht en u gaat over de grote brug naar het
station van de grote Felskinn-kabelbaan; dan gaan u verder met de tandradbaan
naar de Allalin op 3500 m met draairestaurant, ijsgrot en zomerski. De lokale
wandelgids gaat met u in de ijsgrot en vertelt over gletsjers en de ijsgrot.

Kneipp-bad
’s Middags wandelt u de Dorfrundweg en komt u langs het Kneipp-bad. Een
deel van de wandeling gaat langs suonen (beekjes). Tijdens de wandeling heeft u
diverse mooie vergezichten op Saas Fee (duur ongeveer 1 ¾ uur). In de
namiddag wandelt u terug naar de bus in Saas Fee.

Allalin
Groep B: kabelen en met de tandradbaan naar 3500 m hoogte (naar de
eeuwige sneeuw) en voor de liefhebber ‘s middags kabelen naar Restaurant
Plattjen en wandelend omlaag naar Saas Fee.
U wordt met de bus naar Saas Fee gebracht en u gaat over de grote brug naar het
station van de grote Felskinn-kabelbaan; dan gaan u verder met de tandradbaan
naar de Allalin op 3500 m met draairestaurant, ijsgrot en zomerski. De lokale
wandelgids gaat met u in de ijsgrot en vertelt over gletsjers en de ijsgrot.
’s Middags kabelt u naar bergrestaurant Plattjen (2579 m) en gaat u wandelend
weer omlaag naar Saas Fee naar de bus. (ong. 2 uur)

D AG 6: Z ERMATT

MET DE

M ATTERH ORN

Matterhorn gezien van Riffelberg

Vandaag staat de laatste maar zeker niet de minste wandelroute op het
programma. Gezamenlijk vertrekken we met de bus naar Täsch. Dan gaan we
gezamenlijk in de Shuttle-tandrad-trein naar Zermatt (dit stuk wordt ook gereden
door de Glacier-Express).

Wandelend vanaf de Gornergrat
De wandelaars maken hier in Zermatt een keuze uit:
1 Met de Gornergratbahn omhoog treinen, genieten van het uitzicht en terug
omlaag wandelen over een prachtig pad naar Riffelberg, nu weer met de
Gornergratbahn omlaag treinen naar Zermatt (extra kosten 60 euro); goed te
doen voor groep A en B (wandeling ongeveer 11/2 uur).
U kunt ook met de Gornergratbahn omhoog en dan weer met de Gornergratbahn
terug gaan, dus zonder wandeling (extra kosten 60 euro), goed voor beide
groepen.

2 Met de Gornergratbahn omhoog tot Riffelberg (2582 m) treinen en wandelen
naar het Gornergrat platvorm/restaurant (3089 m ; wandeling ongeveer 2 uur);
hier genieten en dan weer omlaag wandelen tot Riffelberg (wandeling ongeveer
11/2 uur) . Met de Gornergratbahn weer naar Zermatt (extra kosten 45 euro).
Totaal wordt er ongeveer 31/2 uur gewandeld en dit is goed te doen voor
groep B.
3 Wandelen en “Bummeln” in Zermatt (geen extra kosten). Goed voor groep A
en B. Er is in Zermatt een wandelmogelijkheid naar het gehucht Zmutt; tijdens
deze wandeling is er uitzicht op de Matterhorn.

Gornergratbahn
Dag 7:
Saastal - Brig - Grimselpas - Lungern - Luzern- Weil am Rhein
Na het ontbijt rijdt u via Brig over de Grimselpas (waar u tijdens de stop op de
top van de pas kunt genieten van schitterende uitzichten) naar Lungern en
Luzern. In het wereldbekende Luzern kunt u genieten van de prachtige Altstadt,
de Kapellbrücke en de Vierwaldstättersee. Na deze mooie stop gaat u met de bus
naar het overnachtingshotel in Zuid-Duitsland, alwaar het diner voor u klaar
staat.

D AG 8:
Direct na het ontbijt begint de terugtocht naar Nederland. U reist via Karlsruhe
naar uw opstapplaats.
Hier komt deze bijzondere wandelvakantiereis tot een einde.
− Door omstandigheden kan het programma gewijzigd worden
(bijvoorbeeld bij slecht weer).
− Wandelaars worden nooit alleen gelaten! Ieder wandelt in zijn eigen
tempo en er wordt op elkaar gewacht!
− De wandelingen kunnen worden gewijzigd afhankelijk van de
weerssituatie!

Z ie ook:
ook : w w w .w andelenw allis.nl
Voor opgave voor deze wandelreis zie:
Vandervalkvakanties
Tel. 0172 469696
www.vandervalkvakanties.nl/G12saaswan

