07 - Cat. III

Saas-Almagell - Almagellerhütte

Omschrijving - Vanaf het dorpsplein in Saas-Almagell lopen we tussen de huizen door in
oostelijke richting naar de Almagelleralp. Dit is een pittige wandeling met veel zig en ook vrij
veel zag. Waar we het bruisende vergbeekje tegenkomen wordt het pad minder stijl en lopen
we diep het Almagellertal in. Daarna zetten we nog even stevig aan in het laatste stuk van de
route naar de Almagellerhütte. Telkens hebben we omkijkend een mooi uitzicht op het
Mischabelmassief aan de andere kant van het Saasdal.
De Almagellerhütte is representatief voor een Zwitserse berghut. Vrij eenvoudig, basic
sanitair en allemaal naast elkaar slapen op de grond in één grote ruimte. Deze hut is vrij
nieuw en heeft een kleine waterzuiveringsinstallatie. Verder wordt elektriciteit uit zonneenergie opgewekt met zonnepanelen op het dak.
Tijdsduur - Naar Saas-Almagell (1670 m) met auto/postbus of te voet ca. 30 min. Door het
bos over een stijl wandelpad omhoog naar het Almagellertal en langs de Almagellerbach in
1½-2 uur naar Hotel Almagelleralp (2194 m). Van hieruit door het nu kale Almagellertal eerst
langs de beek en later over een pittig zig-zagpad in 1½-2 uur naar de Almagellerhütte (2894
m). Terug over dezelfde weg als heen. Totaal ca. 4½-5 uur incl. pauze omhoog vanuit SaasAlmagell en ca. 3-3½ uur van de hut naar Saas-Almagell (excl. transport van/naar de
camping).
Hoogteverschil - Omhoog/omlaag ca. 1.230 m (vanuit Saas-Almagell).
Terrasjes - In Saas-Almagell vele terrasjes. Hotel Almagelleralp heeft typische alpenkost
(Käseschnitte, Älplermacaroni etc.). In de hut is ook van alles te krijgen maar duur (alles
wordt met helikopters naar boven gevlogen !!).
Tip: Ga niet verder dan tot hotel Almagelleralp en ga daar langs de beek in het gras
liggen - maar dan is het wel een Cat. II tochtje geworden !
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