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ZWITSERLAND / WALLIS 
Haute Route van Europa 

 

Land: Zwitserland 

Soort reis: Individuele hotel/berghut trektocht met bagagevervoer, 8 dagen. 

 

Gebiedsomschrijving: 

De piramide-achtige vorm van de Matterhorn is het kenmerk geworden van het bergdorp Zermatt dat er door 

beroemd is geworden. Vele toeristen bezoeken het dorp maar de bevrediging om er via een prachtige hoge 

wandelroute op eigen kracht te komen is natuurlijk vele malen groter. Het is de beloning van de laatste 

wandeldag: het uitzicht op de Matterhorn die hoog uittorent boven het autovrije Zermatt. 

Dit arrangement verbindt twee 

'Haute Routes' met elkaar tot een 

indrukwekkende trektocht met 

uitzichten op de hoogste toppen van 

de Zwitserse Alpen. De 

hoogteverschillen zijn voor alpiene 

begrippen niet enorm, maar toch 

zijn de dagen behoorlijk lang. Op 

meerdere etappes zijn er afkortingen 

mogelijk, soms door gebruik te 

maken van een bus. 

 

Karateristiek. 

Per trein of met eigen auto reis je 

naar Brig. Brig is belangrijk als 

spoorwegknooppunt tussen noord- en zuid Europa.  

Na een eerste nacht in deze stad ga je met het openbaar vervoer een stukje de stad uit en met een kabelbaan naar 

Rosswald (kosten niet inbegrepen) waar de trektocht begint. Je klimt omhoog naar de Simplon Pas, via één van 

de twee mogelijkheden, voor je eerste overnachting op hoogte. Vervolgens steek je via twee passen over naar het 

Mattertal en vandaar loop je het Saastal in met een overnachting in het autoloze Saas Fee. De locatie van Saas 

Fee is indrukwekkend omdat het dorp omgeven wordt door toppen van meer dan vierduizend meter. 

 

Vanaf Saas Fee loop je eerst weer naar het noorden, hoog boven het Mattertal met uitzicht op besneeuwde 

toppen en onderweg een weelde aan bloemen. Vanaf Grächen volg je de koningsroute.  

 

Reisinformatie 2022 
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De volgende 2 dagen moesten vroeger in één dag gelopen worden, maar sinds de Europahutte gebouwd is 

kunnen ook minder getrainde wandelaars deze tocht nu maken in twee dagen. Aan het eind van de tocht tenslotte 

krijg je het zicht op de markante vorm van de Matterhorn. Je laatste nacht is in Zermatt, waarna je de volgende 

dag de trein neemt terug naar Brig. 

 

Kort dagprogramma: 
Dag 01: Aankomst Brig. Hotel ligt op 680 m. hoogte. 

 

Dag 02: Brig - Simplon, 21 km / 7,5 uur.  1250m /   1020m. 

Korte variant: 14 km / 5 uur.  660m /   700m. 

Een korte busrit brengt je naar het centrum naar Brig Ried. Hier neem je een kabelbaan 

naar Rosswald, waar de tocht begint (kosten niet inbegrepen, ca. CHF 10,- ). De 

Simplonpas lijkt van hier heel dichtbij, maar de wandeling is langer dan het lijkt! Het 

is echter een indrukwekkend mooie wandeling hoog boven het Ganterdal door 

lariksbos totdat je de Bortel hut bereikt, een perfecte plek voor een pauze. 

Je loop verder tot het kleine dorpje Rothwald, gelegen aan de weg naar de Pas. Je kunt 

hier een bus nemen om de route in te korten. 

Als je besluit om verder te lopen daal je eerst af naar de Taferna rivier. Langs de oevers 

van deze bergrivier, via de historische 'Stockalperweg', klim je verder naar de Simplon 

Pas. Overnachting op 1470 m. hoogte. 

 

Dag 03: Simplon - Gspon, 16 km / 6 uur.  920m   1020m. 

Korte variant: geen. 

De dag start met een korte afdaling omdat je over de Bistinepass (2174 m) moet 

voordat je de ruige en verlaten Nanz vallei bereikt. Via de Gebidum pas klim je hier 

weer uit op weg naar Gspon. Overnachting op 1900 m. hoogte. 

 

 

 

 

Dag 04: Gspon - Saas Fee, 18 km / 6,5 uur.  700m   780m. 

Korte variant: 15 km / 5 uur.  450m /   780m. 

Vanaf Gspon klim je langzaam omhoog naar het kleine dorpje Oberfinilu. Het pad volg ongeveer de boomgrens, 

die hoofdzakelijk bestaat uit Lariks. In het najaar, september/oktober, kleuren die prachtig goudgeel. 

Je steekt de steile helling van de Weissmies over voordat je afdaalt naar Saas Grund. Van hier loop je het laatste 

stuk naar naar Saas Fee. Je kunt vanaf Saas Grund ook een bus nemen. Overnachting op 1800 m. hoogte. 

 

Dag 05: Saas Fee - Grächen, 19 km / 8 uur.  1000m   1100m. 

Korte variant: 16 km / 6,5 uur.  1000m /   600m. 

Dit is een populaire wandelroute hoog boven het Mattertal, met indrukwekkende uitzichten naar het dal ver 

beneden je en op de sneeuwbedekte toppen rondom. Aan de andere kant van het dal ligt de route die je gister 

hebt gelopen. 

De alpenweiden kunnen zeer kleurig zijn met bloeiende bloemen. Je daalt af naar de Hanningalp. Hier kun je 

kiezen of je doorloopt naar Grächen of dat je een kabelbaan neemt. 

Overnachting op 1480 m. hoogte. 
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Dag 06: Grächen - Europahutte, 14 km / 7 uur.  1030m   400m. 

Korte variant: 3 km / 2,5 uur.  800m /   0m. 

Vandaag en morgen is het volop genieten over een van de mooiste routes in dit deel van Zwitserland. Hoog 

boven het Mattertal heb je adembenemende uitzichten op de met sneeuw bedekte toppen van dit deel van de 

Alpen. Ook zul je vandaag een eerste blik kunnen werpen op de Matterhorn, gelegen aan het einde van het dal.  

Na een inspannende wandeling bereik je uiteindelijk de op 2300 m. hoogte gelegen gezellige Europahutte. Op 

het terras,dat uitkijkt over het dal, kun je genieten van de zonsondergang.  

 

Dag 07: Europahutte – Zermatt: 14 km / 4,5 uur.  250m   850m. 

Korte variant: 15 km / 5 uur.  250m /   900m. 

Direct na start vanuit de Europahütte, wacht er een spectaculaire constructie op je. 

Over een gebied, dat berucht was vanwege de rotslawines, is in 2017 een nieuwe hangbrug gebouwd, zodat 

wandelaars dit gebied nu veilig kunnen oversteken en geen grote omweg (met veel hoogtemeters) meer hoeven 

te maken. 

Op dit moment is dit de langste voetgangershangbrug ter wereld. De brug is ca 500 meter lang en hangt zo’n 85 

meter boven het Grabengufer-ravijn. 

De brug heeft een speciaal dempingsysteem dat moet voorkomen dat hij te veel gaat slingeren, al beweegt de 

brug natuurlijk altijd wel een beetje. 

Na de brug bereik je al snel weer de ‘originele Europaweg’ hoog boven het dal. De route is op verschillende 

plekken uitgehouwen in de bergwand en voert je door verschillende korte tunnels.  

Uiteindelijk bereik je de Täschalp, waar een klein restaurant ligt dat een fantastisch uitzicht biedt op de 

indrukwekkende Weisshorn. 

Van hier daal je af naar het dal en de laatste 2 km loop je door een fraai lariksbos naar Zermatt. Het laatste stukje 

kun je ook met een treintje afleggen. 

Heb je hoogtevrees en durf je de brug niet over, dan kun je de korte variant kiezen: afdalen naar Ronda en dan 

langs de rivier naar Zermat. Of, 800 meter dalen naar Ronda en dan weer 800 meter klimmen, terug naar de 

Europaweg! 

 

Dag 08: Met de trein reis je door het Mattertal terug Brig, einde arrangement. 

 

Prijs 2022: € 1075 p.p.  

 

Inbegrepen: 7 overnachtingen op basis van 2-persoonskamers, in Europahutte op slaapzaal (max 12 bedden per 

kamer), 7 x ontbijt, 5 x avondeten, trein van Zermatt naar Brig, bagagevervoer behalve op dag 2 naar Simplon * 

en dag 6 naar de Europahutte, 1 set Engelstalige reisinformatie per party. 

 

Niet inbegrepen: Alle overige kosten zoals heenreis, terugreis, lunch, 2 x diner (in Saas Fee en Zermatt), 

transfer Brig naar Brig-Ried en kabelbaan naar Rosswald op 1e dag (ca CHF 20 p.p.), verzekeringen*, 

boekingskosten € 15, bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per boeking (voor max 9 deelnrs), bijdrage Stichting 

Garantiefonds Reisgelden €5 per deelnemer. 

 

*) Bagagevervoer naar Simplon is als extra bij te boeken. Kosten ca € 150 per party. Als je dit wilt, vermelden 

op het boekingsformulier. 
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Toeslagen: 1-Pk: € 135 

 

Prijs soloboeker: € 1325 (incl. toeslag 1-pk)  

 

LET OP! Zwitserland behoort niet tot de zgn. verdraglanden. Dat betekent dat er Nederlandse ziektekosten 

verzekeraars zijn die geen dekking bieden in Zwitserland. Vraag dit goed na bij je eigen ziektekosten 

verzekeraar. Is die dekking er niet dan zul je zeker een reisverzekering moeten afsluiten! 

 

De routebeschrijvingen die je mee krijgt zijn in het Engels! Ze bestaan meer uit een aantal aanwijzingen 

aangezien de routes in Zwitserland zeer goed gemarkeerd zijn, een gedetailleerde routebeschrijving is hier niet 

nodig. 

 

Voor vertrek krijg ontvang je een accommodatielijst van je overnachtingadressen en een deel van het routeboek, 

zodat je je een goed beeld kunt vormen van de informatie die je meekrijgt. 

Ter plaatse in het eerste hotel in Brig ligt voor je klaar: 

• de meest recente versie van het routeboek 

• kaartmateriaal.  
 

Je krijgt 2 topografische kaarten (nr 274/Visp en 284/Mischabel) mee met een schaal 1:50.000. 

 

Data: 9 juli – 3 september (aankomst data). 

De duur van de wandelperiode voor dit arrangement is erg beperkt vanwege het grote sneeuwrisico in voor- en 

najaar 

 

Accommodatie: 

Je overnacht de meeste nachten in een comfortabel hotel op een tweepersoonskamer met eigen sanitair, behalve 

in Gspon, waar de kamers geen eigen sanitair hebben.  

De tweede nacht slaap je in het hotel dat staat op de Simplon Pas. De overige hotels staan in bergdorpen. 

Eén nacht slaap je in de Europahutte. Deze hut maakt het mogelijk om de etappe van Grächen naar Zermatt te 

lopen. Voordat deze hut was gebouwd moest de afstand tussen deze twee dorpen in één dag worden overbrugd. 

Zoals gebruikelijk in een berghut in de Alpen slaap je deze nacht op kleine slaapzalen van ca. 12 bedden. 

Mannen en vrouwen bij elkaar. 

Op twee dagen, de nacht op de Simplon Pas en de nacht in de Europahutte, is bagagevervoer niet mogelijk (naar 

Simplon wel extra bij te boeken; zie onder). Voor deze twee nachten moet je dus spullen voor een nacht 

meenemen. De volgende dag staat je bagage dan weer op je te wachten.  

Voor de nacht in de Europahutte kun je lakens huren, maar we adviseren om zelf een lakenzak/sloop mee te 

nemen (het beddengoed in een hut wordt niet dagelijks gewisseld). 

 

Voor wie? 

Voor de wandelaars/sters die houden van het hooggebergte en niet opziet tegen de inspanning van klimmen en 

dalen. Overdag heb je de luxe dat je niet met je bagage hoeft te lopen, hoewel je bij dit arrangement wel voor 2 

nachten slaapspullen mee moet nemen omdat bagagetransport op twee plaatsen niet mogelijk is. 
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Zwaarte: **** 
De zwaarte is gebaseerd op de langste versie van de wandelingen. 

De wandelingen zijn zwaar vanwege de lengte en de af en toe forse hoogteverschillen. De hierboven genoemde 

tijden zijn voor de meeste wandelaars netto looptijden, dus exclusief pauzes.  

Ook kunnen, zelf in de zomer, sommige hooggelegen trajecten glad zijn door sneeuwval. 

Het is op de meeste dagen mogelijk om een korter alternatief te kiezen. Je kunt soms een stuk per bus doen of 

een kabelbaan nemen. Deze alternatieven staan in de beschrijving aangegeven. De eventuele kosten van extra 

openbaar vervoer zijn niet inbegrepen. 

 

Belangrijk 
In de beschrijving van een reis kun je lezen wanneer een reis te boeken is. Sommige reizen zijn het hele jaar te 

boeken, andere niet. Deze beperking in tijd kan diverse oorzaken hebben: accommodaties kunnen sluiten maar 

ook het weer kan een reden zijn (sneeuw in de bergen bijvoorbeeld). 

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar waardoor een geplande wandeling (met name bij trektochten) niet 

gemaakt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld houtkap in het bos, jacht, hoog water, slecht weer, sneeuw 

later dan gebruikelijk in het voorjaar of erg vroeg in het najaar. 

Als door een dergelijke oorzaak een wandeling niet of slechts deels kan plaatsvinden zal bij een groepsreis de 

reisbegeleider het initiatief nemen om een alternatief te bedenken. 

Bij een individuele boeking zal de wandelaar dat zelf moeten doen. In de routebeschrijvingen van deze reis staan 

een aantal alternatieven aangegeven waar je gebruik van kunt maken. 

Bij een trektocht is er veelal sprake van bagagevervoer. In voorkomende gevallen kun je waarschijnlijk wel met 

het vervoer meerijden om naar een volgende locatie te komen. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening. 

Ook is het de verantwoordelijkheid van de individuele wandelaar zelf om zich zonodig op de hoogte te stellen 

van de weersverwachting en eventuele begaanbaarheid van routes (met name in bergachtige gebieden). 

 
Start. 

De afstand over de weg van Utrecht naar Brig is ca. 940 km. 

Brig is goed te bereiken per trein. 

 
Reisdocumenten: 

Geldig paspoort of toeristenkaart. 

 

Betaalmiddelen: 

In Brig en Saas Fee kun je in ieder geval pinnen. In de overige dorpen is ons niet bekend. Zorg daarom voor 

voldoende cash in Zwitserse Franken. 

 

Uitrusting: 

Goede wandelschoenen en een dagrugzak die groot genoeg is voor regenkleding, eten en drinken, EHBO en om 

voor 2 nachten slaapspullen in mee te kunnen nemen.  

Voor de nacht in de Europahutte moet je een lakenzak + sloop meenemen. 
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Lunch. 

Op de nachten dat je in een dorpje slaapt, kun je daar zelf inkopen doen voor een lunchpakket. 

In de Europahutte en het hotel op de Simplon Pas kun je geen inkopen doen. Je kunt van te voren spullen 

inkopen of je kunt in de accommodatie een lunchpakket bestellen. De kosten hiervoor bedragen ca. CHF 10. 

 
Klimaat: 

In het hooggebergte kan het in het voor- en najaar 's nachts behoorlijk afkoelen. Vanwege (de kans op) sneeuw is 

het arrangement slechts in een beperkte periode van het jaar mogelijk. In de zomer kan het lekker warm zijn, 

maar evengoed kun je af en toe regen verwachten. 

 

Verzekeringen. 
Kortlopende Annuleringsverzekeringen. 

Als je een eenmaal geboekte vakantie moet annuleren vanwege bijvoorbeeld ziekte of een blessure loop je altijd 

tegen annuleringskosten op die, vlak voor vertrek, op kunnen lopen tot de volledige reissom. Je kiest er zelf voor 

of je dit risico wilt lopen! 

Met een annuleringsverzekering kun je je tegen deze kosten verzekeren. 

 

Een annuleringsverzekering dekt niet alleen de financiële schade in geval je moet annuleren, maar vergoedt ook 

niet gebruikte reisdagen in geval je je reis moet afbreken door bijvoorbeeld ziekte (zie polisvoorwaarden).  

Op onze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. 

 

Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je dat op het boekingsformulier kenbaar maken. Bij de 

bevestiging van je boeking sturen we je dan een link naar Allianz Global, waar je zelf je verzekering af kunt 

sluiten *. Sluit dan uiterlijk binnen één week na ontvangst boekingsbevestiging en rekening de 

annuleringsverzekering af! 

 

* Sinds Allianz Global voor het afsluiten van een annuleringsverzekering een aantal privé vragen heeft 

opgenomen, zijn we – vanwege de privacy – gestopt met het afsluiten van een annuleringsverzekering voor onze 

boekers. 

Via de link die je ontvangt kun je dat heel makkelijk zelf doen. 

 

Voor boekers die buiten Nederland wonen is het niet mogelijk om online zelf een verzekering af te sluiten.  

 

Kortlopende Reisverzekering. 

Een Kortlopende Reisverzekering biedt je onder meer dekking voor schade, verlies en diefstal van je bagage, 

geneeskundige kosten en bijvoorbeeld de huur voor een vervangend vervoermiddel. 

Je kunt je Kortlopende Reisverzekering zelf samenstellen. Je kunt je verzekering uitbreiden met diverse 

dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op je reis en wensen. Een reisverzekering kun je tot een dag 

voor vertrek afsluiten.  

 

Je kunt HIER zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Het is alleen toegestaan via deze link een 

verzekering af te sluiten voor een via ons geboekte en gefactureerde reis! 
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