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Toeristische informatie Wallis - Dagtochten
Inleiding
Deze brochure bevat praktische informatie van de website www.MySwissAlps.com over Wallis. Onze
website richt zich op mensen die een (zomer)vakantie in Zwitserland overwegen, waarbij de vakantieregio’s
het Berner Oberland, Wallis en Graubünden de meeste aandacht krijgen. U vindt er onder andere
wandelroutes, dagtochten, verblijfplaatsen, reistips, foto’s, links, e-cards en downloads zoals screensavers
en achtergrondplaatjes voor uw computer. Ook kunt u bij ons hotels en vakantiewoningen boeken en
treinabonnementen zoals de Swiss Pass bestellen. Wij nodigen u uit zich bij ons in te schrijven via onze
website, zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen brengen wanneer er nieuwe informatie aan de website
is toegevoegd.
De informatie in deze brochure is afkomstig van onze website en is gedateerd zoals is aangegeven onder
elke bladzijde. Bezoek www.MySwissAlps.com voor recente informatie en een recente versie van deze
brochure. Wij kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid
aanvaarden voor de consequenties van het gebruik van de informatie. Deze brochure wordt u gratis
aangeboden en mag zowel in digitale vorm als gedrukt worden verspreid, onder de voorwaarde dat de
inhoud ongewijzigd blijft. De brochure zal niet in gedrukte vorm door MySwissAlps.com worden verspreid
en is alleen beschikbaar via onze website om zelf af te drukken.
Andere brochures in deze serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantie in Zwitserland - Overzicht van het land
Het Berner Oberland - Overzicht van de regio
Het Berner Oberland - Wandelroutes
Het Berner Oberland - Dagtochten
Wallis - Overzicht van de regio
Wallis - Wandelroutes
Graubünden - Overzicht van de regio
Graubünden - Wandelroutes
Graubünden - Dagtochten

Wij wensen u een plezierig verblijf in Wallis.
MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland
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Stadswandeling Brig, Brig
"Een stadscentrum met een lange historie"
Het strategisch gelegen Brig profiteert al van oudsher van het transitverkeer dat de Alpen oversteekt om
Italië te bereiken. De nabijgelegen Simplonpass is al heel lang een van de belangrijkste routes. Hierdoor
werd Brig een relatief rijke stad met een mooi centrum. De meest in het oog springende
bezienswaardigheid is het Stockalperpalast, dat tussen 1658 en 1678 door Kaspar Stockalper von Thurm
werd gebouwd. Het slot ligt op circa 15 minuten lopen van het station, en is regelmatig opengesteld voor
publiek. Maar ook de rest van het centrum biedt veel historische gebouwen en voldoende winkels en
restaurants om u hier een dagje te vermaken.

Grosser Aletschgletscher, Brig
"De gletsjerwereld op de grens van Noord- en Zuid-Europa"
Een indrukwekkend uitzicht op een reusachtige gletsjer... dat is wat u kunt verwachten als u de reis naar de
Grosser Aletschgletscher onderneemt. U kunt kiezen uit vier mooie uitzichtpunten die vanuit het Rhônedal
via de treinstations van Mörel, Betten en Fiesch te bereiken zijn (zie plattegrond). U neemt daar de
kabelbaan. In Mörel en Betten ligt het kabelbaanstation direct naast het treinstation, in Fiesch moet u
ongeveer 5 minuten lopen.
Vanuit Mörel bereikt u Riederalp, waar u ofwel naar de stoeltjeslift loopt (10 minuten) die u naar Hohfluh
brengt, of naar de kabelbaan (10 minuten) die u naar Moosfluh brengt. Vanuit Betten bereikt u Bettmeralp.
Hier loopt u circa een kilometer (15 minuten) naar een andere kabelbaan die u naar de Bettmerhorn brengt.
Vanuit Fiesch bereikt u Fiescheralp, waar u direct kunt doorreizen naar de Eggishorn.
Op alle uitzichtpunten kunt u genieten van een weids uitzicht over de grootste gletsjer van de Alpen. Deze
gletsjer, zijn omgeving en de achterliggende bergen in het Berner Oberland zijn door UNESCO aangemerkt
als natuurlijk erfgoed en hebben daardoor een beschermde status. Met name op Hohfluh, Moosfluh en de
Bettmerhorn zijn er ook mogelijkheden om een stukje te wandelen. Een populaire korte wandeling is die
van Hohfluh naar Moosfluh. Met een retourticket naar een van beide locaties kunt u ook terug vanaf de
andere locatie (wijzigingen voorbehouden). Een langere wandeling langs de gletsjer is de route Bettmeralp
- Aletschwald - Riederalp.

Lac d' Emosson, Martigny
"Een spectaculaire reis naar een groots bouwwerk"
Deze dagtocht is een leuke combinatie van reizen, natuur, uitzicht, menselijk vernuft en, desgewenst,
wandelen. Uw reis begint in Martigny waar u op de tandradtrein richting Le Châtelard stapt. Na station
Vernayaz gaat de trein steil omhoog en komt uiteindelijk in een smal dal met diepe afgronden waar
verschillende keren wordt gestopt. Vanaf station Le Châtelard loopt u in twee minuten naar het vertrekpunt
van een zeer steile bergtrein (standseilbahn). Dit vertrekpunt ligt naast een waterkrachtcentrale waarvan
het water door een stuwdam wordt vastgehouden in het Lac d' Emosson. Op het eindpunt van de bergtrein
stapt u over op een treintje waarmee u over een kort mooi traject naar een cabinebaan rijdt. Deze
cabinebaan, bestaande uit een enkele rail met daarop een cabine, brengt u naar uw bestemming: het Lac
d' Emosson, een mooi gelegen stuwmeer niet ver van West-Europa's hoogste berg, de Mont Blanc (4807
m). U kunt over de stuwdam wandelen, een hapje eten in het restaurant en van het mooie uitzicht genieten.
Voor de terugreis naar het dal kunt u kiezen: ofwel u reist via dezelfde route terug, of u gaat met de bus of
wandelend naar het dorpje Finhaut. In Finhaut kunt u weer op de tandradtrein naar Martigny stappen. De
wandeling naar Finhaut is erg mooi en duurt ongeveer twee uur. Tijdens de afdaling door de bosrijke
omgeving heeft u regelmatig uitzicht op het dorp.
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Hohsaas, Saas Fee
"Een overzicht van het hele Saastal"
Vanuit Saas Fee kunt u zich met diverse kabelbanen tot midden in de alpenwereld laten vervoeren, maar
voor een indrukwekkend panorama-uitzicht op alle bergen rond dit toeristencentrum is de wat verderop
gelegen kabelbaan naar Hohsaas een aanrader. Op 3101 m hoogte kunt u een restaurant en een
schitterend uitzicht op o.a. de Feegletscher, de Allalinhorn (4027 m), de Alphubel (4206 m), de Dom (4545
m) en de Nadelhorn (4327 m) verwachten. Bovendien staat u direct naast de Triftgletscher en kunt u ook
een groot deel van het Saastal overzien. Vergeet u beslist niet om uit te stappen op het tussenstation
Kreuzboden (2397 m). Ook hier is het uitzicht indrukwekkend, en bovendien ligt er een prachtig
bergmeertje: de Kreuzbodensee. Verder treft u er een restaurant aan, en voor kinderen is er een speeltuin
en zijn er dieren. Kreuzboden is ook het uitgangspunt voor diverse wandelingen, waaronder de populaire
route naar Gspon bij Stalden. Als u wilt wandelen door het dal waar u uitzicht op heeft, dan kunt u de route
Unter dem Berg - Saas Fee overwegen.
Het dalstation van de kabelbaan ligt in het dorp Unter dem Berg, bij Saas Grund. Er zijn een parkeerterrein
en een bushalte.

Jungen, St. Niklaus
"De rust van een geïsoleerd bergdorp"
Het dorpje Jungen is een typisch voorbeeld van een klassiek bergdorp. Het ligt ruim 900 m boven de
bodem van het Mattertal en is alleen te voet bereikbaar via een steil pad of met een kleine kabelbaan die
achter het station van St. Niklaus vertrekt. Deze kabelbaan heeft twee kleine cabines voor 4 personen en
verzorgt tevens het vervoer van goederen en vee. De rit duurt ongeveer 10 minuten. Door de beperkte
capaciteit dient u bij drukte rekening te houden met een wat langere wachttijd. In Jungen vindt u een klein
parkje en prachtige vergezichten op o.a. de Weisshorn (4506 m) en een groot deel van het Mattertal.
Jungen is ook het uitgangspunt voor een aantal (veelal minder eenvoudige) wandelingen naar het
hooggelegen Jungtal of de Augstbordpass. Maar u kunt zich ook beperken tot een korte rondwandeling in
Jungen. Een bezoek aan Jungen geeft u een indruk van het leven in een klein geïsoleerd bergdorp.

Stadswandeling Sion, Sion
"Het centrum van de oudste stad van Zwitserland"
De hoofdstad van Wallis, gelegen in het warme Rhônedal, is omgeven door wijngaarden en valt al van
verre op door de twee kastelen die op rotspunten hoog boven de stad gebouwd zijn. Maar het Château de
Tourbillon en Château de Valère zijn niet de enige bezienswaardigheden. Vanuit het station loopt u via de
Avenue de la Gare in 10 minuten naar het Place de la Planta, wat een prima uitgangspunt is om het oude
centrum te verkennen. Hier vindt u tevens het toeristenbureau waar u terecht kunt voor een plattegrond of
andere informatie. U kunt met een gids een rondwandeling maken, of zelf de kathedraal, de verschillende
kerken en de talloze andere historische gebouwen gaan ontdekken. In het centrum zijn ook diverse musea
gevestigd, waaronder het Kantonaal Archeologisch Museum (Musée cantonal d'archéologie) en het
Kantonaal Natuurhistorisch Museum (Musée cantonal d'histoire naturelle).
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Stadswandeling Visp, Visp
"Het verrassende centrum van een oude stad"
Wanneer u per trein in Visp arriveert zal uw aandacht vooral worden getrokken door het industriegebied
van de stad. Maar Visp heeft ook een verrassend mooi oud centrum, dat een bezoek zeker waard is. Vanaf
het station loopt u de Bahnhofstrasse in, en binnen enkele minuten bereikt u het gezellige winkelgebied.
Even verderop begint het oude centrum, met diverse kerken en enkele zeer oude woonhuizen. Het
toeristenbureau vindt u aan de rand van het centrum op de La Poste Platz.

Stand, Visp
"Een bijzonder 360°-panorama"
Het uitzichtpunt Stand is heel anders dan de uitzichtpunten die u met kabelbanen kunt bereiken. Stand is
een heuvel in de bossen van Moosalp. Het ligt relatief laag (2122 m), maar de locatie is uniek waardoor het
panorama op deze plek erg bijzonder is. Bijna het hele Mattertal is te overzien, met de Riedgletscher, het
toeristendorp Grächen, de Weisshorn (4506 m) en de Breithorn (4164 m) op de Italiaanse grens. In het
noorden valt met name de driehoekvormige Bietschhorn (3934 m) aan de overkant van het Rhônedal op.
Moosalp is vanuit Visp of Stalden met de auto of de postbus te bereiken. Een postbusrit is aan te raden,
want dan heeft u onderweg alle gelegenheid om het landschap te bekijken, en bespaart u zich bovendien
een rit over een lange smalle bergweg, waarbij ruim 1200 m hoogteverschil moet worden overbrugd. Op
Moosalp zijn twee restaurants en een parkeerplaats. De wandeling naar Stand duurt ongeveer 25 minuten.
U kunt ook een rondwandeling maken door de bossen van Moosalp langs Stand en de nabijgelegen
meertjes.

Stadswandeling Zermatt, Zermatt
"Ontdek de onbekende plekjes van een toeristencentrum"
Zermatt is met name bekend als luxe wintersportplaats. Zelfs in de zomer zijn er nog enkele pistes
geopend rond het kabelbaanstation Klein Matterhorn. Ook als u niet in Zermatt verblijft is een bezoek aan
dit drukke toeristencentrum de moeite waard. U kunt er prima winkelen en uit eten, en uw bezoek is te
combineren met een reisje naar een van de vele uitzichtpunten in de omgeving, waaronder de Gornergrat,
Sunnegga en Klein Matterhorn. Ondanks het massatoerisme is het erg leuk om tijdens een wandeling door
het autovrije Zermatt de minder bekende plekjes te ontdekken. Een wandeling van een uur voert u langs
het Alpines Museum, St. Peter's English Church, de parochiekerk met begraafplaats voor bergbeklimmers,
klassieke houten Walliser huizen, de wijk Winkelmatten met mooie chalets en een kapelletje, en door de
Bahnhofstrasse, met zijn vele winkels, hotels en restaurants. Het toeristenbureau vindt u op het
stationsplein van Zermatt.
Zermatt is autovrij en alleen per trein te bereiken. Automobilisten kunnen in het nabijgelegen Täsch gebruik
maken van een groot parkeerterrein. Hier vertrekken regelmatig treinen naar Zermatt (reisduur 10
minuten). U kunt ook in Visp parkeren, dat vanuit het Rhônedal uitstekend per auto bereikbaar is. Hier
vertrekt gemiddeld een keer per uur een trein naar Zermatt (reisduur ca. 65 minuten). Hierdoor bespaart u
zich een autorit door het Mattertal (30 km, hoogteverschil 790 m, reisduur ca. 60 minuten).

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een
recente versie van deze brochure.

6

Toeristische informatie Wallis - Dagtochten

Gornergrat, Zermatt
"Oog in oog met de indrukwekkende Matterhorn"
Voor een fantastisch uitzicht op de Matterhorn (4478 m) zou u bij helder weer een reis naar de Gornergrat
(3089 m) moeten ondernemen. Hier kunt u genieten van een schitterend panorama van gletsjers en hoge
bergen, waar de Matterhorn alle aandacht opeist. Wat minder prominent aanwezig is de Dufourspitze, met
4634 m het hoogste punt van Zwitserland. Deze berg is een onderdeel van het Monte Rosa-massief, dat u
hiervandaan uitstekend kunt bezichtigen. Wilt u nog hogerop, dan is er ook nog een kabelbaan die vanaf
de Gornergrat naar de Stockhorn vertrekt (3405 m). U kunt uw bezoek desgewenst afsluiten met een korte
wandeling naar een van de lager gelegen treinstations Rotenboden of Riffelberg. Wanneer u met name
geïnteresseerd bent in het uitzicht op de Matterhorn, dan kunt u ook een bezoek aan Sunnegga
overwegen.
De Gornergrat is bereikbaar met een tandradtrein die tegenover het treinstation van Zermatt vertrekt. Deze
mooie rit duurt ca. 45 minuten. Zermatt is autovrij en alleen per trein te bereiken. Automobilisten kunnen in
het nabijgelegen Täsch gebruik maken van een groot parkeerterrein. Hier vertrekken regelmatig treinen
naar Zermatt (reisduur 10 minuten). U kunt ook in Visp parkeren, dat vanuit het Rhônedal uitstekend per
auto bereikbaar is. Hier vertrekt gemiddeld een keer per uur een trein naar Zermatt (reisduur ca. 65
minuten). Hierdoor bespaart u zich een autorit door het Mattertal (30 km, hoogteverschil 790 m, reisduur
ca. 60 minuten).

Klein Matterhorn, Zermatt
"Het hoogste uitzichtpunt van de Zwitserse Alpen"
Klein Matterhorn ligt op 3883 m hoogte en is daarmee het hoogst bereikbare punt in Zwitserland, tenzij u
bergbeklimmer bent. Wintersport is hier het hele jaar mogelijk. Verder is met name het indrukwekkende
uitzicht een reden om Klein Matterhorn te bezoeken. Het uitzichtplatform is met een lift te bereiken. U heeft
hier een goed uitzicht op de Breithorn (4164 m), die relatief gemakkelijk kan worden beklommen door de
geleidelijke helling aan de zuidzijde van de top. Via het Mattertal is het Rhônedal met de Bietschhorn (3934
m) te zien. Zelfs enkele bergentoppen in het 70 km verderop gelegen Berner Oberland zijn te
onderscheiden. Met een verrekijker is de hoogste berg van West-Europa, de Mont Blanc (4807 m), goed te
zien. Uiteraard is ook de beroemde Matterhorn (4478 m) vertegenwoordigd. Deze ziet u echter vanaf de
wat minder karakteristieke zuid-oostzijde. Achter de Matterhorn is ook nog de Dent Blanche (4357 m) te
zien. U kunt over de skipistes tot ver tot in Italië kijken. Verder is er een grote ijsgrot waar u een aantal
mooie ijssculpturen kunt bezichtigen. Vergeet overigens niet dat u hier in het hooggebergte bent; de ijle
lucht maakt het noodzakelijk om rustig aan te doen. En anders zijn sneeuw en ijs wel een reden om u niet
te haasten. Houdt u er rekening mee dat kinderen t/m 3 jaar niet naar Klein Matterhorn mogen reizen,
vanwege de gezondheidsrisico's die een verblijf op deze hoogte op latere leeftijd voor hen kan hebben.
Klein Matterhorn is bereikbaar met de kabelbaan vanuit Zermatt. Het kabelbaanstation is circa 20 minuten
lopen vanaf het treinstation. U kunt ook gebruik maken van kleine stadsbussen. De kabelbaanrit via de
tussenstations Furi en Trockener Steg duurt ongeveer 25 minuten. Zermatt is autovrij en alleen per trein te
bereiken. Automobilisten kunnen in het nabijgelegen Täsch gebruik maken van een groot parkeerterrein.
Hier vertrekken regelmatig treinen naar Zermatt (reisduur 10 minuten). U kunt ook in Visp parkeren, dat
vanuit het Rhônedal uitstekend per auto bereikbaar is. Hier vertrekt gemiddeld een keer per uur een trein
naar Zermatt (reisduur ca. 65 minuten). Hierdoor bespaart u zich een autorit door het Mattertal (30 km,
hoogteverschil 790 m, reisduur ca. 60 minuten).
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Sunnegga, Zermatt
"In sneltreinvaart naar een uitzichtpunt op de Matterhorn"
Als u graag van een mooi uitzicht op de beroemde Matterhorn wilt genieten, dan is de Gornergrat de
bekendste, maar zeker niet de enige mogelijkheid. Een sneller en voordeliger alternatief is Sunnegga,
gelegen op bijna 700 m boven Zermatt. Vanaf het terras van het restaurant heeft u een goed overzicht van
de omgeving van Zermatt. U kunt ook verder de hoogte in met de kabelbaan naar Blauherd (2571 m) en de
Rothorn (3103 m). U kunt een bezoek aan Sunnegga combineren met een wandeling. Een voorbeeld is de
wandelroute Riffelalp - Sunnegga.
Vanaf het station van Zermatt loopt u in 10 minuten naar het dalstation van de ondergrondse bergtrein, die
u in slechts 3 minuten naar Sunnegga brengt. Zermatt is autovrij en alleen per trein te bereiken.
Automobilisten kunnen in het nabijgelegen Täsch gebruik maken van een groot parkeerterrein. Hier
vertrekken regelmatig treinen naar Zermatt (reisduur 10 minuten). U kunt ook in Visp parkeren, dat vanuit
het Rhônedal uitstekend per auto bereikbaar is. Hier vertrekt gemiddeld een keer per uur een trein naar
Zermatt (reisduur ca. 65 minuten). Hierdoor bespaart u zich een autorit door het Mattertal (30 km,
hoogteverschil 790 m, reisduur ca. 60 minuten).

Glacier Express, Zermatt - Brig – Furkapass
"Doorkruis Zwitserland met een wereldberoemde trein"
De Glacier Express is een wereldberoemde trein die zeker niet alleen voor treinenliefhebbers de moeite
waard is. De trein is zeer geschikt om op een comfortabele manier het berglandschap te bezichtigen. De
Glacier Express start in Zermatt en rijdt via Brig, Andermatt en Chur naar St.Moritz in Graubünden.
Daarmee is deze trein een leuke manier om van Wallis naar Graubünden te reizen. Hiervoor moet u dan
wel een hele dag te tijd nemen, want de Glacier Express wordt ook wel de 'langzaamste sneltrein ter
wereld' genoemd. Bent u zo'n lange reis niet van plan, dan is het natuurlijk ook een mogelijkheid om een
korter traject mee te rijden. In beide gevallen raden we u aan om zitplaatsen te reserveren want de trein is
erg populair. Er rijden in de zomer meerdere treinen per dag zodat u enige keus heeft wat betreft
vertrektijden. Elke trein beschikt over een restaurant en een minibar. In de 1e klasse kunt u het landschap
nog beter bekijken dankzij de panoramarijtuigen met extra grote ramen. De hoogtepunten onderweg
bestaan onder andere uit de ritten door het smalle Mattertal, het dal van de Rhône, de Oberalppass waar
de Rijn ontspringt, het Rijndal met zijn witte rotsen en het Landwasserviadukt bij Filisur. Deze rit is mogelijk
door de samenwerking van 2 smalspoorwegmaatschappijen: de Matterhorn Gotthard Bahn en Rhätische
Bahn (RhB).
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Centovalli, Wallis - Italië - Ticino
"Een bijzondere rondreis door Zwitserland en Italië"
Uw rondreis start in Brig waar u de trein neemt naar de Italiaanse stad Domodossola. Gebruikt u, indien
mogelijk, de Cisalpino-trein. Dit is een moderne trein die dankzij een zogenaamde 'kantelbakconstructie'
sneller over bochtige bergtrajecten kan rijden dan een normale trein. Het eerste deel van uw reis bestaat
voor twee derde deel uit tunnels. Desondanks is het een interessante rit. Meteen na vertrek uit Brig rijdt de
trein de lange Simplontunnel in. Aan het andere einde van de tunnel komt u in een wat mysterieus Italiaans
landschap terecht. De trein rijdt langs een aantal verlaten stationnetjes en na nog wat kortere tunnels
bereikt u Domodossola.
In Domodossola loopt u naar het ondergrondse perron van de spoorwegmaatschappij SSIF (Società
Subalpina di Imprese Ferroviarie). Probeert u vroeg bij de trein te zijn, want dit traject is vrij populair en er
rijden slechts korte treinen. Eigenlijk lijkt de trein meer op een tram. Uw reis door 'de duizend valleien' (dat
is de betekenis van 'centovalli') kan beginnen. De trein klimt via een aantal lussen de berg op en bereikt het
dorp Trontano. Vele kleine afgelegen dorpen in even zoveel valleien zullen volgen. Soms is het landschap
enigszins sprookjesachtig. Vanaf de Zwitserse grens wordt de spoorlijn geëxploiteerd door de FART
(Ferrovie Autolinee Regionali Ticinesi). Na circa 1h45 bereikt u het Zwitserse Locarno aan het Lago
Maggiore. Locarno ligt in de warmste en zonnigste regio van Zwitserland en als u de tijd heeft is het zeker
leuk om vanaf het station even naar de boulevard met palmbomen te wandelen.
Vanuit Locarno neemt u de trein naar Bellinzona en daar stapt u over op de trein naar Göschenen. Hier
neemt u de tandradtrein die u via een spectaculair traject in enkele minuten naar Andermatt brengt. In
Andermatt kunt u met de Glacier Express of een andere trein de Rhône volgen om weer naar Brig reizen.
Vergeet op deze reis niet om uw paspoort mee te nemen!
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