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Wandel op uw eigen rythme, volg de borden, en stop voor een picnic waar en wanneer 
u maar wilt. Iedere nacht op een andere plek overnachten en genieten van de prachtige 
omgeving in de Centrale Wallis regio. De traditionele ronde brengt u van Sierre tot Sierre 
langs Chandolin/St-Luc, Zinal, Grimentz en Vercorin, in deze volgorde. De dagelijkse 
wandeltijd wordt geschat op ongeveer 5 uren. Als optie op de laatste dag, bieden wij 
u de keuze tussen de Vallon de Réchy of de Wijnroute van Sierre naar Salgesch. Het 
is mogelijk om iedere etappe van de tour afzonderlijk af te leggen indien u uw verblijf 
wenst te verkorten. Ook interessant is het doorbrengen van 2 nachten per gebied om 
goed te kunnen profi teren van de locaal aangeboden activiteiten. 

De route

De route wordt door middel van een symbool langs het gehele traject aangegeven. 
Deze wordt zonder gids afgelegd. U bent dus vrij om uw rythme, uw picnic locaties en 
verdere stops om de prachtige panoramas en varierende landschappen te bewonderen 
zelf te bepalen.
Het traject staat bovendien ook speciaal aangegeven op de wandelkaart die u bij 
aankomst zult ontvangen.

De bagage

Behalve de rugtas die u gedurende te gehele tocht bij u zult hebben, zal de rest van uw 
baggage automatisch van het ene hotel naar het andere worden getransporteerd. Per 
persoon is 1 stuk baggage van maximaal 20kg toegestaan. Het transport van baggage 
geldt niet voor de berghutten.

Het eten

Het ontbijt, het avondeten en de picnic worden voorzien bij alle accommodatie soorten.  

De accommodatie

Hieronder vindt u de accommodatie mogelijkheden die beschikbaar zijn vanaf 
het moment dat deze brochure wordt uitgegeven. Hiernaast zullen er ook zeker 
andere partners zich aansluiten waardoor er nieuwe mogelijkheden zullen worden 
aangeboden. Aarzelt u dus niet om ons van uw wensen op de hoogte te stellen.

Hotel
Vakan-
tiehuis Berghut     

 Spa
    

Sierre, Salgesch en omgeving 

St-Luc 

Chandolin

Zinal 

Grimentz/St-Jean 

Vercorin/Chalais



De Val d’Anniviers Wandeltour  
GELDIG VAN HALF JUNI TOT HALF OKTOBER�*

 Van 4 tot 10 nachten (of meer) in een hotel, vakantiehuis of berghut : Sierre, 
Salgesch / St-Luc/Chandolin / Zinal / Grimentz / Vercorin / Sierre, Salgesch of 
Vercorin

 Volpension (ontbijt, picnic en avondeten) 

 Transport van 1 stuk baggage per persoon (max 20 kg) van een etappe naar de 
volgende (met uitzondering van de berhutten) 

 Per persoon 2 transporten per lijnbus 

 1 Val d’Anniviers wandelkaart 

 Anniviers Liberty Kaart

* mits de instellingen zijn geopend en het weer de activiteiten toelaat

Dit roadbook is gemaakt voor een standaard tour met 6 overnachtingen, 
wij adviseren u om deze volgens uw eigen planning aan te passen

Het transport

U heeft de mogelijkheid om sommige delen van de tour te verkorten door het gratis 
gebruik van het openbaar vervoer en skiliften dankzij de Anniviers Liberty Kaart. 
Hiernaast krijgt u ook nog 2 gratis transport bonnen voor de lijnbussen op de volgende 
routes : Sierre-Les Pontis en Vercorin/Chalais/Chippis-Sierre.

Toegang

Per auto : aan de deelnemers van de Val d’Anniviers Wandeltour bieden wij een speciaal 
tarief voor het lang parkeren aan de zuid-zijde van het Station Sierre « Parking de la 
Plaine Bellevue ». 
Per trein : Sierre ligt op de route Genève, Lausanne, Zürich, Bern of Brig. Informatie met 
betrekking tot de treintijden vindt u op http://www.sbb.ch/en/home.html.

2 Wandeling langs de bisse (bergstroompjes)
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De Anniviers Liberty Kaart
Met de Anniviers Liberty Kaart, die u gratis ontvangt bij deelname aan de Val 
d’Anniviers Wandeltour, heeft u recht op :  

… meer dan 20 activiteiten en transporten aangeboden, inclusief de 
onderstaande skiliften :

- Chandolin : Stoeltjeslift*

- Grimentz : Gondelbaan*, indoor zwembad, mini-golf, tennis lessen en 
een rondleiding aan de Moiry dam. 

- Mottec : Rondleiding door de  waterkrachtcentrale.

- St-Luc : Kabelbaan*, tennis lessen, rondleiding aan de molens van St. Luc 
en door het François-Xavier Bagnoud observatorium.  

- Vissoie : Outdoor  zwembad en een bezoek aan de Anniviers toren. 

- Zinal : Kabelbaan*, tennis lessen, mini-golf en rondleiding door de 
kopermijn.

… het gratis gebruik van de onderstaande openbare lijnbussen :

- Niouc – Vissoie

- Vissoie – St-Luc – Chandolin

- Vissoie – Ayer – Zinal

- Vissoie – St-Jean – Grimentz

- Zinal – Grimentz – Moiry dam

* uitsluitend voor het vervoer personen 
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Ontdekkingen en suggesties

De wijnroute (6km), het hele jaar geopend, is een ontdekkingstocht gevuld met 
informatieve borden. Deze route verbindt de volgende bezienswaardigheden 
: het Wallizer wijngaard en wijn museum aan de Château de Villa in Sierre 
toegewijd aan wijn en zijn culturele aspecten, het Maison Zumofen in Salgesch 
gewijd aan de wijngaarden en het werk van een wijnboer.
De wijnkelder van de Château de Villa is het ontmoetingspunt voor alle 
bevoorrechte liefhebbers van wijn. Hier kan men in een gezellige en exclusieve 
omgeving meer dan 500 van de beste  wijnen en fruitige eaux-de-vie  uit de 70 
wijnkelders in de Wallis regio ontdekken en proeven. 

Aankomst in Sierre, Salgesch en omgeving

De regio van Sierre, Salgesch en omgeving bevindt zich aan de rechteroever 
van de Rhône en ontvangt uitzonderlijk veel zon uren. Daarom wordt deze 
omgeving ook wel «Cité du Soleil» («Stad van de Zon») of «Sierre l’agréable» 
(«het aangename Sierre)» genoemd. Deze overvloed aan zon gecombineerd 
met een alluviale grond zorgt voor talrijke wijngaarden en wijnen met een 
rijk bouquet. Europese oenologen zijn tot de conclusie gekomen dat de Wallis 
regio een authentieke en kostbare wijnbouw producent is geworden.

A A N K O M S T  I N  S I E R R E

Uitzicht op de vallei vanaf de bergen
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S I E R R E  C E N T R U M 

Château de Villa à Sierre

Dienst toerisme SBB Station

Parkeerterreinen ”Val d’Anniviers wandeltour“ Postauto station
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SIERRE/SALGESCH TOT ST-LUC

Vanaf Sierre heeft u twee mogelijkheden : 
1  Sierre e Les Pontis, ofwel «Fribougxe» (per bus) dan St-Luc via Chandolin te voet
2  Sierre e Finges (te voet of per bus) dan St-Luc via Chandolin te voet via de de St-

Antoine kapel

1  Sierre e per bus, dan St-Luc via Chandolin te voet 
  ongeveer 5 uur wandelen

Na vertrek aan het Station van Sierre (542m), gaat u per bus tot de Val d’Anniviers 
route. Na enkele haarspeldbochten en een rit langs de afgronden van de vallei, verlaat 
u de bus bij de halte Pontis ofwel «Fribougxe» (1001 m).  1 . Na een wandeling van 
ongeveer 1 uur op een steile helling, ontdekt u een klein stukje paradijs, Soussillon 
2 . De wandelijk gaat nog ongeveer 30 minunten bergopwaarts verder, waarnaar u 
uitkomt bij Chandolin langs de lage route (ongeveer 1.30 uur) of langs de Ponchet 
wijde (1950m en ongeveer 2 uur) 3 .
Indien u langs Ponchet gaat, kunt u genieten van een ongerepte route met enkele 
leuke verrassingen (fl ora en fauna). N.B. deze route is bedoeld voor ervaren wandelaars. 
Vanaf Ponchet gaat u langs een breed bospad richting Chandolin (ongeveer 1.30 uur). 
Vergeet u niet te kijken naar de Illgraben, een uniek erosie punt in Europa. Men zegt 
ook wel dat dit de mooiste en grootste rotsformatie is die werd veroorzaakt door de 
ineenstorting van een berg door erosie.

Chandolin (2000 m)  4 , 2 route suggesties om naar St-Luc te komen (1655 m)  5  : 
- De lage route, door het dorpje van Chandolin heen, en vervolgens langs La Toueille 

et Lebing (ongeveer 1.30 uur) 
- De hoge route die het Sierre-Zinal parcours volgt en u meeneemt door het frisse 

dennebos richting Tignousa, de top van de kabelbaan (2186 m en 1.15 uur). Hier 
raden wij u aan de kabelbaan naar beneden te nemen die u in 7 minuten naar St-Luc 
(1655 m) brengt. Mocht u nog zin hebben om te wandelen, kunt u uiteraard ook 
te voet naar St-Luc langs de wandelroute (ongeveer 1.30 uur) of langs de skipiste 
(ongeveer 1 uur). 

2  Sierre e Finges en dan St-Luc via Chandolin te voet langs de St-Antoine kapel  
 ongeveer 6.30 uur te voet

Om naar Finges of creux de Chippis (565 m) te komen, kunt u de bus nemen of te 
voet gaan (ongeveer 1 uur vanaf het station). Het pad start op 100m na de rotonde 
die uitkomt op de Val d’Anniviers route, volgt u hier Chapelle de St-Antoine . De steile 
route met vele bochten volgt de kruisweg en komt uit bij de kapel van St-Antoine 
(989 m en ongeveer 45 min). Vergeet u hier niet de klokken te luiden, dit zal u geluk 
brengen ! De bergopwaartse route gaat verder richting Plan Palet (1146m en ongeveer 
45 min), en vervolgens richting het Couquelle bos. De klim is uitdagend maar vol 
verrassingen. U zult hier misschien een hert of een gems tegenkomen ! Na ongeveer 2 
uur bereikt u de Ponchet alpenweide 3 , het venster dat uitkijkt op de Anniviers vallei. 
Vanaf Ponchet wordt u langs een breed bospad geleid richting Chandolin (ongeveer 
1.30 uur) 4 . Vergeet u niet te kijken naar de Illgraben, een uniek erosie punt in Europa. 
Men zegt ook wel dat dit de mooiste en grootste rotsformatie is die werd veroorzaakt 
door de ineenstorting van een berg door erosie. Vanaf Chandolin, zie de vorige etappe.

E TA P P E  1
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E TA P E  2

ST-LUC TOT ZINAL  ongeveer 5.30 uur

Vanaf St-Luc, adviseren wij u om Tignousa (2186 m) 1  per kabelbaan te bereiken. 
Hiervandaan kunt u genieten van een prachtig uitzichtpunt over de ‘Imperiale Kroon’ 
met ondere andere de Dent Blanche en de Matterhorn.   
Het sterren observatorium OFXB biedt rondleidingen die u de mogelijkheid geven de 
zon te bezichtigen.
Bij het Weisshorn hotel eindigt de eerste etappe van deze dag. Om dit hotel op een 
leuke manier te bereiken, kunt u het zonnestelsel dat staat afgebeeld op de planetaire 
route volgen.

Naast de sterren, steekt u ook de Rouaz alpenweide over (Chalet Blanc 2179 m en 20 
min) 2  waar Saturnus en zijn ringen zich verbergen. Bij de Chiesso (2201 m en 30 min) 
begint de helling richting hotel Weisshorn.

Na ongeveer 30 minuten wandelen, bereikt u het eeuwenoude hotel in Engelse stijl 
(2337 m) 3 . Voor de liefhebbers van toetjes, vergeet u niet de beroemde bosbessentaart 
te proeven! Deze interstellaire reis gaat verder richting de laatste planeet van het 
zonnestelsel, Pluto. Mist u deze niet na ongeveer 20 minuten wandelen onder het pad 
langs 4 .

De aangename wandeling gaat verder richting Bella Lé en dan richting de Barneuza 
alpenweide (2211 m en 1 uur) 5 . Het landschap begint nu langzaam te veranderen en 
de afdaling richting Zinal komt dichterbij. Rekent u op een steile afdaling van ongeveer 
45 minuten vanaf het hoogliggende Zinal 6 .

E TA P E  2E TA P P E  2

Saturnus op de planeten route
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ZINAL TOT GRIMENTZ  ongeveer 5.00 uur

Voor deze derde etappe, adviseren wij u de kabelbaan tot Sorebois te gebruiken. Indien 
u toch liever wandelt, volgt u dan de Navizence (1653 m) gedurende 15 minuten en 
neemt u hierna het kronkelende pad tot Sorebois via de Fêta d’Août (2257 m en 2 uur).

Vanaf Sorebois (2438 m) 1  ligt de top op ongeveer 1.20 uur wandelen door de 
alpenweiden. Misschien komt u wel een paar marmotten tegen, die veel voorkomen in 
dit gebied. Eenmaal de col de Sorebois (2835 m) 2 , bereikt, kunt u genieten van een 
prachtig uitzicht over de Moiry dam, liggend op 2250 m 3  boven de zeespiegel, met 
haar «Caribisch gekleurde water» zullen uw ogen oplichten. 

Wandelt u langs deze indrukwekkende muren om weer op de route richting Grimentz 
langs de Gougra rivier te komen (1564 m en 1.40 uur) 4 . Dit gedeelte wordt ook veel 
gebruikt door de dappere mountainbikers van de Grand Raid (Verbier-Grimentz), een 
wedstrijd die ieder jaar in augustus wordt gehouden. 

E TA P P E  3

Gletsjer, meer en dam van Moiry
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GRIMENTZ TOT VERCORIN  ongeveer 5 uur

Onderaan de gondelbaan (1518 m) 1  begint het pad door weilanden en volgt de route 
van de gondelbaan (1719 m en 25 min), vervolgens neemt u het pad dat u leidt naar 
de alpenweiden. Volgt u na 45 minuten bij ‘Le Chèquet’ 2  de richting van de ‘Orzival 
alpenweide’. De route leidt u door een geparfumeerd lariksbos en komt uit bij de 
Orzival alpenweide (2100 m). Op dit punt heeft u twee mogelijkheden : 

-  U gaat bergopwaarts richting La Brinta (2601 m en 1.30 uur) en vervolgens langs 
de randen naar de Crêt du Midi (2331 m en 45 min), dan daalt u per gondelbaan 
of te voet richting Vercorin (1342 m en ongeveer 2.15 uur).

-  U gaat richting de Tracuit alpenweide (1898 m en 45 min) naar Sigeroulaz (1861 m 
en 30 min) om uiteindelijk Vercorin te bereiken op (1342 m en 1.15 uur) 3 .

E TA P P E  4

Het bloemrijke dorp van Grimentz
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VERCORIN EN OMGEVING

Vallon de Réchy en het Louché   ongeveer 7 uur
Om het natuurreservaat van de Vallon de Réchy te verkennen, raden wij u aan om 
gebruik te maken van de skiliften om vervolgens de Crêt du Midi (2331 m) 1  te 
bereiken. Dit is ook het ideale beginpunt voor deze wandeling vol ontdekkingen. U 
heeft twee mogelijkheden om l’Ar du Tsan (2200 m) te bereiken :  

- langs de hoge route door een fris en vochtig bos (ongeveer 1.40 uur) 
- of langs de bosroute (ongeveer 1.40 uur)  

Bij aankomst in l’Ar du Tsan 2 , is het uitzicht op de Rhône vallei adembenemend. Dit 
plateau heeft ook een apart kenmerk : de bochten die het amberkleurige moeras een 
kronkelige vorm geven.

Vanaf dit punt bevindt het meer van Louché  (2567 m) 3  zich op ongeveer 1.30 uur 
wandelen. Op deze aangename route kunt u genieten van een overvloed aan zeldzame 
fl ora zoals wollegras, kleine pompon-vormige bloemetjes die in plassen groeien. Op de 
terugweg kunt u het pad aan de andere zijde volgen via de Gouille de Potoc (2468 m) 
en de Fâche waar u een prachtig uitzicht zult hebben over de Ar du Tsan (ongeveer 
1.15 uur). Om Vercorin te bereiken, volgt u een steil pad langs een waterval die u leidt 
naar de ‘bisse’ berghut (1643 m 1 uur) 4 . Hiervandaan hoeft u alleen de stroom van 
het beekje nog te volgen om uit te komen in Vercorin (1320 m en 1.30 uur) 5 .

De Bisse Berghut  ongeveer 4 uur heen en terug

Vanaf Vercorin (1320 m), kunt u tijdens een korte excursie naar de Vallon de Réchy 
het Vercorin beekje (‘bisse de Vercorin’) en de Bisse berghut ontdekken (1643 m) met 
haar sublieme panorama over de Rhône vallei en een indrukwekkend uitzicht over de 
waterval en de Ar du Tsan 400 m. 

Om Sierre te bereiken, adviseren wij u gebruik te maken van de bussen omdat het 
wandelpad erg steil is.14

E TA P P E  5

De bisse route van Vercorin
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T ’as fait l ’tour?

facebook.com/sierreanniviers
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Uw contact

Sierre-Anniviers Marketing 
Techno-pôle 1, CH – 3960 Sierre 
+41 848 848 027
info@sierre-anniviers.ch

sierre-anniviers-booking.com

 
 

tourvalanniviers.ch
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facebook.com/sierreanniviers

We’re on Flickr

twitter.com/valdanniviers 
twitter.com/sierretourisme

youtube.com/rmanniviers 
youtube.com/sierretourisme


