
Weekreis 2018 (13 tot 23 juli – 10D/9N) 

Val d’Anniviers in Zinal - Zwitserland 

In dit jubileumjaar kiezen we voor onze weekreis Zwitserland. We gaan naar Zinal in Val d’Anniviers, een 

zijtak van de Rhonevallei. Het dorp ligt op een hoogte van 1670 m en is een bestemming bij uitstek voor 

wandelaars. In de onmiddellijke omgeving kan je er verschillende vierduizenders* ontdekken (*bergen 

waarvan de top meer dan 4000m hoog is). Ruim 150 km wandelpaden brengen ons naar hogere sferen 

en nog eens 300 km wandelpaden zorgen ervoor dat ook het middelgebergte kan worden ontdekt. De 

uitlopers vann het gebergte zullen ook de gelegenheidswandelaars kunnen bekoren om met lichtere 

wandelingen te genieten van de puurheid van de berglucht en de eindeloze vergezichten op  het 

omringende massief. 

We verblijven in hotel Les Diablons, een volledig gerenoveerd hotel met modern ingerichte kamers met 

douche en toilet op de kamer. We verblijven er op basis van formule all-inn. Dit betekent vol pension in 

buffetvorm aangevuld met de mogelijkheid om tot 24 u te genieten van plaatselijke dranken zoals een 

biertje, een glas wijn, frisdranken of warme dranken. De Nederlandstalige bediening zal ons graag helpen 

bij de keuze ervan. 

Dagelijks zorgen we voor een wandelprogramma waar zowel de modale wandelaar als de geoefende 

stapper of sportieve uitdager aan zijn trekken komt. Drie gidsen zullen de drie groepen naar best 

vermogen begeleiden, zodat elkeen binnen zijn mogelijkheden door de schoonheid van het Zwitserse 

berglandschap zal kunnen dwalen. 

In het programma hierna kan je lezen wat voor elk van de drie groepen wandelaars wordt voorzien. De 

drie verschillende programma’s duiden we gemakshalve aan met (1), (2) en (3), waarbij: 

- programma één (1), bedoeld is voor de geoefende stevige stapper die een zware bergtocht met nogal 

wat klimwerk aankan (veel hoogtemeters, technisch en lang); 

 - programma twee (2), geschikt is voor de doorsnee geoefende wandelaar die het middengebergte 

aankan (doorsnee stevige bergwandelingen); 

- programma drie (3) op maat is gemaakt voor de wandelaar die het, wat afstand en hoogtemeters betreft, 

wat bescheidener wil houden (kortere en lichtere wandelingen) en wat meer en rustiger wil rondkijken.  

Tijdens ons verblijf bestaat tevens de mogelijkheid deel te nemen aan door het hotel voor de gasten 

georganiseerde activiteiten. Er wordt gezien de vakantieperiode heel veel aandacht besteed aan 

kinderactiviteiten, maar daarnaast doet de hotelleiding bijzondere inspanningen om via allerhande 

activiteiten ook de volwassenen uit hun luie zetel te lokken. Wie aan deze evenementen wil deelnemen 

kan dit gerust doen en ter plaatse voor de passende interesses inschrijven. 

 

Programma (aangepast en onder voorbehoud): 

Vooravond dag 1 - Vrijdag 13/07/2018: Heenreis. 

We vertrekken in Geraardsbergen met de bus om 21u en rijden via Namen, Luxemburg, Nancy, Laussane 
tot voorbij Sierre, waar we de pas naar de Val d’ Anniviers beklimmen en Zinal hopen binnen te rijden 
tussen 9 en 10u ‘s morgens.  

 



Dag 1 - Zaterdag 14/07/2018: Verkenningswandeling. 

Na een stevig ontbijt trekken we op verkenning in de onmiddellijke omgeving van het hotel. We voorzien 
twee wandelingen: 
(1) Wandeling naar de lac d'Ar Pitetta, een mooie wandeling met 570 hoogtemeters; 
(2) Keuze uit (1) of (2) 
(3) Wandeling naar Grimentz en terug 

Dag 2 - Zondag 15/07/2018: Het stuwmeer van Moiry. 

We verplaatsen ons met de bus naar het stuwmeer van Moiry. Vandaag 3 mogelijke wandelingen 
(1) Wandeling naar de Cabane de Moiry 
(2) Edelweisswandeling  
(3) Wandeling rond het meer van Moiry 

Dag 3 - Maandag 18/07/2018: St Luc naar Zinal 

We rijden met de bus naar St. Luc. We gaan met de lift naar boven en wandelen ofwel terug naar St. 
Luc of naar Zinal. 
(1) Wandeling van St. Luc naar Zinal - passage hotel Weisshorn  
(2) Idem als (1) 
(3) Wandeling via de bisses (wandelpaden) en de molens naar het centrum van St. Luc 

Dag 4 - Dinsdag 17/07/2018: naar Sorebois 

Iedereen wandelt naar de lift van Grimentz en gaat naar de Corne Sorebois 
Uitleg over de werking van de hypermoderne lift 
Wandeling naar Sorebois – wie niet wenst te wandelen neemt de lift naar Sorebois 
BBQ op Sorebois met nadien dansgelegenheid in de ijle lucht (2500 m). 
Terug via Singline of lift of wie hevig wil doen langs het bos direct naar beneden 

Dag 5 en 6 - Woensdag 18 en donderdag 19/07/2018: Tweedaagse naar de Cabane 
de Tracuit. 

(1) Vanuit het hotel vertrek naar Cabane de Tracuit, , een klim van 1700 m – overnachting in de berghut 
(3256 m) – doorsteek naar Cabane d'Ar Pitetta – afdaling via de Roc de la Vache en terug via de 
nieuwe brug. 

Dit is een tweedaagse tocht waarvoor extra dient te worden betaald voor de overnachting en het verblijf 
in de berghut.  
Teneinde nu reeds de nodige slaapplaatsen te reserveren vragen we het bedrag voor de overnachting 
nu al over te schrijven. (Praktisch: zie verder). 
Uitrusting: zie verder. 

Dag 5 – Woensdag 18/07/2018: Bezoek aan Sion. 

Vandaag verplaatsing met de bus naar Sion. 
(2) en (3) Geleid bezoek aan de stad Sion. 

Dag 6 – Donderdag 19/07/2018: Omgeving St. Luc. 

We verplaatsen ons vandaag met de bus naar St. Luc waar we de gesloten lift nemen naar hogere regi-
onen. 
(2) Wandeling van de 3 meren (11 km – 700 hoogtemeters)  
(3) Planetenwandeling van St Luc. 



Mogelijkheid tot bezoek aan monument van de in Sierre verongelukte kinderen en na de wandeling kan 
een koffie worden gedronken op het terras van het vlak bijgelegen hotel Bella Tola (wereldberoemd) 

Dag 7 - Vrijdag 20/07/2018: naar Grimmentz. 

Met de bus naar de Lac de Moiry waar we deze keer starten voor een paar stevige bergwandelingen.  
(1) Wandeling naar de Cabine des Becs de Bosson, waar we genieten van een prachtig uitzicht 
(2) Wandeling vanuit Grimentz met de lift naar boven en een wandeling tot het meer van Moiry, nog 

een mooie klim naar Sorebois en afdalen naar Zinal met de lift. 
(3) Wandeling vanuit Grimentz met de lift naar boven en een wandeling tot het meer van Moiry, ver-

der naar Grimentz om te eindigen in Ayer.  

Dag 8 – Zaterdag 21/07/2018: naar Chandolin 

Iedereen met de bus naar Chandolin.  
(1) Idem als (2). 
(2) We nemen de skilift naar Le Tsape waar we naar de Illhorn trekken en het prachtig uitzicht be-

wonderen. Via kettingen klimmen we naar Illgraben en dalen af naar Chandolin. 
(3) Vanuit Chandolin naar Illgraben en terug naar Chandolin 

Dag 9 – Zondag 22/07/2018: nog even genieten 

(1) Vanaf het hotel maken we nog een mooie wandeling naar Cabine de Grand Mountet; 
(2) Vanaf het hotel maken we een mooie wandeling naar Cabine de Petit Mountet 
(3) Met de bus naar Sierre, vrij bezoek aan de stad – elk op zich. 

Dag 10 – Maandag 23/07/2018: terugreis 

Rond 8u30 proberen we onze rit richting België aan te vatten. Tussen 20 en 21 u hopen we Geraards-
bergen te bereiken. 

Enkele aandachtspunten: 

Iedereen moet beschikken over een goede wandelconditie en in goede gezondheid verkeren. Over-
schat je niet en kies dagelijks die groep, die het programma wandelt dat het best bij jou past en denk 
eraan dat in Zwitserland hoe dan ook altijd moet geklommen en gedaald worden. Goeie (hoge) wandel-
schoenen, stevige (niet katoenen) sokken, een dagrugzak, een waterfles, een regenjack, (eventueel) 
bergwandelstokken (geen Nordic wandelstokken), zonnebril, zonnecrème, een pet of muts, een fleece 
zijn enkele noodzakelijke stukken die, naast je gewone wandelkledij, tot je basisuitrusting zouden moe-
ten behoren! 
De wandelingen onder (1) vereisen verplicht hoge bergschoenen die de enkels beschermen. De gids 
kan je deelname aan de tocht weigeren indien je geen gepast schoeisel draagt. Ook voor de wandelin-
gen van niveau 2 is dat trouwens geen overbodige luxe. 
Op de tweedaagse (1) heb je bovendien een lichte slaapzak of een hoeslaken nodig en moet je 
toiletgerief en reservekledij in een rugzak meenemen naast de picknick. 

In het programma zijn inbegrepen: 

- Transport naar alle locaties met eigen bus, heen en terug; 
- Wandelbegeleiding door eigen leden voor wandelingen niveau 2 en 3, door een ervaren gids 

voor wandeling niveau 1; 
- Alle inkomgelden bij eventuele begeleide bezoeken; 
- Drinkgeld van de chauffeur; 



- 9 nachten op basis van All-in in moderne kamers met alle comfort, bad/douche, wc, internet; 
- Maaltijden zoals aangegeven in programma; lunchpakket tijdens wandeling, buffetmaaltijden in 

hotel.  
- Dranken (pils, wijn, frisdrank, koffie gratis van 11u tot 24u); 
- Aximo-pas (gebruik van de plaatselijke bussen); 
- Inkom zwembad;  
- Gebruik kabelbanen, 
- Kinderanimatie (programma volgens voorstel hotel); 
- Annulatieverzekering (100% terugbetaling indien voldaan aan voorwaarden). 

 

In het programma zijn niet inbegrepen: 

Dranken, persoonlijke uitgaven, fooien, massages of andere verzorgingsprocedures. 
 

Kostprijs op basis van programma (kamers zolang de voorraad strekt): 

Dubbele kamers: 
Verblijf met twee in een tweepersoonskamer: € 990 per persoon  

Enkele kamers: 
Verblijf in een éénpersoonskamer: € 1140 per persoon 

Familiekamers: 
Verblijf met drie of vier volwassenen in een familiekamer (2 afzonderlijke slaapkamers met gemeen-
schappelijk sanitair): € 990 per persoon  

Kinderen op familiekamers: 
Volwassenen met twee kinderen op een familiekamer (2 afzonderlijke kamers met gemeenschappelijk 
sanitair) 
Kinderen tot 3 jaar: € 190 per kind 
Kinderen 4 tot 6 jaar: € 425 per kind 
Kinderen 7 tot 10 jaar: € 655 per kind 
Kinderen 11 tot 14jaar: € 810 per kind 
Kinderen15 tot 17 jaar: € 900 per kind 
 
 

 


