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Omschrijving - Vanuit Saas-Fee lopen we eerst door het dorp naar het dalstation van de
Spielbodenbaan. Hiervandaan gaat het links omhoog richting Gallenalpe/Plattjen waar de
weg zich splitst. Nu gaat het omhoog richting de grote masten van de Felskinnkabelbaan.
We zijn al boven de boomgrens wanneer we het morenelandschap van Felskinn bereiken.
Hier gaat het steil omhoog over rots en steen onder de Egginer langs. Let op: steenbokken
kunnen stenen lostrappen !
Het laatste stuk naar het Egginerjoch gaat door de (eeuwige) sneeuw. In het Egginerjoch
kunnen we de omweg langs de Britanniahütte (3030 m) kiezen, of direct links om de berg
heen weer naar beneden richting Plattjen.
Bij het Heidenfriedhof (!) kiezen we om direct naar Saas-Almagell af te dalen, of naar Plattjen
en Saas-Fee te gaan. Uiteindelijk komen we weer bij de camping uit.

Tijdsduur - Naar Saas-Fee (1800 m) met auto/postbus of te voet (Kapellenweg) ca. 30-45
min. Door het dorp naar de Maste 4 (2490 m) in ca. 1½ uur. Dan in 1 uur. naar het
Egginerjoch (2989 m). Van hieraf in 45 min. naar het Heidenfriedhof (2732 m). Het uitstapje
naar de Britanniahütte kost 1½ uur extra.

Alt. 1 Plattjen - Saas-Fee
Naar Plattjen (2570 m) is het 45 min. Vandaar naar Saas-Fee (1800 m) nog eens 1 uur. Dan
nog naar de camping in 30 min. Totaal 7-8 uur, met de Britanniahütte 9-10 uur incl. pauzes.

Alt. 2 Zer Meiggeru - Saas-Almagell
Naar het waterbekken van Zer Meiggru (1738 m) is het 1½ uur. Dan nog naar de camping in
45 min. Totaal 7-8 uur, met de Britanniahütte 9-10 uur incl. pauzes.

Hoogteverschil - Omhoog/omlaag ca. 1200 m (vanuit Saas-Fee).

Terrasjes - In Saas-Fee vele terrasjes. Verder alleen eten/drinken in de Britanniahütte en in
het bergrestaurant Plattjen. Daarna pas weer in Saas-Fee of Saas-Grund.

Tip: Er gaat ook een gondelbaan van Plattjen naar Saas-Fee. Handig voor de terugweg.
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