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ZWITSERLAND HAUTE ROUTE
Huttentocht langs de meest spectaculaire berglandschappen die de Alpen te bieden heeft.
•
•
•

Aankomst aan de iconische Matternhorn
Oversteek van de indrukwekkende Stöcki gletsjer
Comfortabele Zwitserse berghutten

De ‘Haute Route’ loopt dwars door de Zwitserse Alpen.
Vanuit Chamonix, aan de voet van de Mont Blanc gelegen, wandelen we naar Zermatt, vlakbij de
Matterhorn, één van de mooiste bergen ter wereld.
Er bestaan verschillende varianten, de route die wij nemen is één van de meest afwisselende, die je een
totaalbeeld geeft van wat de Zwitserse Alpen te bieden heeft.
We steken verschillende passen over waar we telkens panoramische zichten hebben. Azuurblauwe meren,
gletsjers, uitgestrekte wouden, traditionele dorpjes, en bergrivieren gaan aan ons voorbij.
Het tweede deel van de trekking worden we bijgestaan door een gediplomeerde Zwitserse berggids, die ons
veilig over de uitgestrekte Stöcki gletsjer zal loodsen.
De sneeuw en ijslandschappen waar we de laatste dagen doorbrengen vormt ongetwijfeld één van de
highlights van deze tocht.
Het eindpunt van de trekking is Zermatt, dat een grandiose setting heeft aan de Matterhorn, een symbool
voor de Zwitserse Alpen.
Onderweg overnachten we in comfortabele, goed uitgeruste hutten.
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Dag 1 - 28.08 Brussel – Chamonix - Argentière
Vanuit Brussel per voertuig naar Chamonix, toegangspoort tot het Mont Blanc massief en één van de
gekendste buitensportsteden in Europa. Overnachting in Argentière, vlakbij Chamonix gelegen.
9 u rijden
Dag 2 - 29.08 Argentière - Trient
Vanuit ons hotel in Argentière wandelen we naar de Col de Balme, meteen wordt er heel wat geklommen.
Op de pas hebben we schitterende zichten op de Mont Blanc zelf, de hoogste berg van West-Europa
gelegen op 4809m.
Col de Balme vormt de natuurlijke grens tussen Frankrijk en Zwitserland, vanaf nu bevinden we ons in
Zwitserland. We dalen af via een goed begaanbaar pad tot aan het kleine dorp Trient, waar we de eerste
maal in een hut overnachten. We slapen in ruime meerpersoonskamers die goed uitgerust zijn en over
hygiënisch sanitair beschikken. Wie wil kan voor het eten een douche nemen.
14km – 6 u wandelen – 950m klimmen/ dalen
Dag 3 - 30.08 Trient – Champex-Lac
Een geleidelijke klim langs een rivier brengt ons naar een Chalet waar eventueel iets kan gedronken
worden. Hierna volgt een lange en stevige klim naar Fenêtre d’Arpette, gelegen op 2665m hoogte.
Het laatste deel is steil, op de pas volgt de beloning met mooie zichten van de Trient gletsjer.
We dalen af tot aan Champex-Lac, waar we onvernachten.
14,5km – 8 u wandelen – 1350m klimmen/ 1250m dalen
Dag 4 - 31.08 Champex-Lac – Cabane Montfort
We verlaten Champex-Lac en komen voorbij het idyllisch gelegen meer, onderweg passeren we een aantal
typische Alpine dorpen. Via Sembrancher komen we toe in Verbier, dat gekend is voor de vele ski- en
mountainbike mogelijkheden in de omgeving. We nemen hier een kabellift die ons meteen tot bovenaan de
vallei brengt. Een korte, eenvoudige route volgt om ons tot aan de berghut van Montfort te brengen, die
prachtig gelegen is. Op het terras van de hut kan iets gedronken worden, met panoramische zichten.
22km – 8 u wandelen – 950m klimmen/ 750m dalen
Dag 5 - 01.09 Cabane Montfort – Cabane Prafleuri
De route die vanuit Montfort naar Cabane Prafleuri loopt is een topdag in de bergen. We starten met een
klim tot aan de eerste pas van vandaag. Het laatste stuk is steil, het kan zijn dat er op sommige plekken
nog ijs of sneeuw ligt. Een afdaling langs grote rotsblokken brengt ons aan een klein meer, meteen erna
volgt de volgende pas die eenvoudiger is. We komen aan een groter meer, met zichten op omliggende
gletsjers, een ideale picknick plek. Vervolgens gaat het op en neer, we komen nog verschillende meren
tegen tot de klim naar de laatste pas van vandaag.
Na een lange afdaling arriveren we aan Cabane Prafleuri, gelegen op 2655m.
11km – 7 u wandelen – 950m klimmen/ 850m dalen
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Dag 6 - 02.09 Cabane Prafleuri – Cabane des Dix
Een kort klim brengt ons naar een viewpoint waar we het azuurblauwe Lac des Dix reeds zien liggen.
Een eenvoudige afdaling brengt ons dicht bij de rand van het 4km lange meer, dat we volgen tot op het
einde van de vallei. We klimmen opnieuw tot aan de Cabane des Dix, die spectaculair is gelegen op 2930m.
12km – 6 u wandelen – 850m klimmen/ 550m dalen
Dag 7 – 03.09 Cabane des Dix – Arolla
Vanuit Cabane des Dix dalen we af tot aan een brug, het water dat onder ons stroomt is afkomstig van de
Cheilon gletsjer. We klimmen naar de Pas de Chèvre. Aanvankelijk geleidelijk, naar het einde toe wordt het
steil. Een reeks ladders brengt ons tot op de pas, gelegen op 2990m.
Een lange, aangename afdaling brengt ons tot aan het dorp Arolla, dat op 1998m ligt.
Na vijf nachten in een berghut te hebben doorgebracht slapen we vandaag in een hotel waar iedereen over
een eigen kamer met badkamer beschikt.
In de late namiddag ontmoeten we onze berggids, we overlopen samen de route voor de komende dagen
en testen het materiaal uit dat we zullen nodig hebben.
’s Avonds eten we in het uitstekende restaurant van het hotel.
11,5 km – 6 u wandelen – 550m klimmen/ 1400m dalen
Dag 8 – 04.09 Arolla - Bertol
Na de briefing van de dag voordien en het uittesten van het materiaal zijn we goed voorbereid om het
volgende deel van de trekking verder te zetten, waarbij we onze crampons zullen nodig hebben.
De route start rustig vanuit ons hotel, we wandelen de vallei uit. Hierna wordt het lastiger en een heel stuk
steiler, hogerop zal er sneeuw en ijs liggen, we gebruiken onze crampons.
Op het einde van de route wacht ons een aantal ladders om de moeilijkste stukken te vermijden.
Overnachting in de indrukwekkend gelegen Bertol hut, 3311m hoogte met zicht op gletsjers rondom ons.
17,5km – 9 u wandelen – 1300m klimmen/ 1400m dalen
Dag 9 - 05.09 Bertol - Schönbielhütte
Vandaag staat er opnieuw een stevige, lange wandeldag op het programma waar we het hoogste punt van
de trekking zullen bereiken. Met onze stijgijzers en de ondersteuning van onze berggids vormt de
oversteek van de Stöcki gletsjer geen onoverkomelijk obstakel. Het eerste deel loopt naar de pas van Tête
Blanche, op 3710m gelegen. De zichten van op de pas zijn schitterend.
Vervolgens volgt afdaling naar de Schönbielhutte, die mooi gelegen is op 2695m.
9km – 9 u wandelen – 890m klimmen/ 1400m dalen
Dag 10 - 06.09 Schönbielhütte - Zermatt – Argentière
De laatste etappe is een relatief eenvoudige route over vaak brede paden. Onderweg hebben we zicht op de
Matterhorn en omliggende bergen. We komen toe in het gezellige Zermatt, gelegen op 1620m.
Nadat we ergens iets gedronken hebben op de goede afloop van de trekking nemen we de trein vanuit
Zermatt via Martigny naar Argentière waar we overnachten in het hotel dat we reeds kennen van de eerste
nacht.
10km - 4 u wandelen – 150m klimmen/ 1150m dalen
Dag 11 - 07.09 Argentière - Brussel
Vanuit Argentière via Chamonix met de auto terug naar België.
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