
OMSCHRIJVING

Een supertocht naar twee gletsjers, zoals 
je die alleen vanuit Egga maken kunt! De 
wandeling gaat dwars over de bultrotsen 
in het Fieschertal omhoog tot op de ‘Rote 
Felsen’ van Burg waar tot 1950 de gletsjer  
schitterend overheen kraagde. Vanaf deze 
plek kijk je prachtig de gletsjer omhoog 
richting Finsteraarhorn. 
Het pad naar Burg is gedeeltelijk een blau-
we route, maar prettiger te belopen dan 
het pad langs de Glingelwasser links van 
de bultrotsen. Vroeger was het een goed 
onderhouden alpweg, maar nu ligt het vol 
stenen omdat er niet meer geweid wordt. 
Vanuit het Fieschertal gaat het 1000 meter 
omhoog. Na Burg is het pad stenig en loop 
je voortdurend over stroompjes die het 
vele water vanuit Märjela afvoeren.

Rond 1900 was Märjela een arctische be-
zienswaardigheid die toeristen uit Engeland 
lokte: in de Märjelensee dreven talloze ijs-
schotsen die afgebroken waren van de Gro-
te Aletschgletsjer, die hier een buitenbocht 

maakte. Er liggen hier nog steeds meertjes 
en ijsschotsen, maar op een kleiner deel. 
Wel is Märjela bijzonder omdat de bodem 
alle sporen van een net teruggetrokken 
gletsjer vertoont. Aan het begin staan res-
tanten van stenen alphutten. In het voor-
jaar breken schotsen van de gletsjer af, die 
‘s zomers in het meertje eronder drijven.
Vanaf Märjela loopt langs de gletsjer een 
schitterend pad op gelijke hoogte naar 
Moosfluh. Dat ligt boven Riederalp en met 
kabineliftjes kun je hier naartoe. Het eer-
ste stukje vanaf Märjela is even klauteren, 
verder is het heerlijk. Vlak voorbij Moos-
fluh ligt Grosses Gufer boven je:  een onder 
puin verborgen losgeraakt hoog gletsjer-
deel, herkenbaar aan het geluid van stro-
mend water onder je.
Vanaf Märjela kan je ook de Herrenweg ne-
men die aangelegd is voor verwende Britse 
toeristen. Dit brede pad loopt buitenlangs 
de berg; als je bij het huisje van Unners 
Talli bent kijk je recht op het terras van ons 
chalet! Het uitzicht is de hele weg adem-
benemend mooi. Je kijkt op het Goms, het 
Rhônedal, en later op de hoge toppen bij 
Zermatt.
Tot slot kan je ook vanaf de Gletscherstube 
naar de tunnel lopen en dan een hogere 
kortere route nemen. De tunnel is 1,5 km 
lang en heeft in het midden een kapelletje. 
Hij is aangelegd om de overstromingen (de 
‘Rollibock’) af te leiden die vroeger regel-
matig vanaf de Aletschgletsjer via Märjela 
over het Fieschertal uitgestort werden. Met 
het smelten van de gletsjer en daarmee la-
ger worden, werd deze functie al na één 
overstroming overbodig.
Als je uit de tunnel komt, ben je in Obers 
Talli en kijk je opnieuw precies op Egga!

ROUTE

Loop naar beneden en neem het pad naar 
Fieschertal richting Märjela en Fiescher-
gletsjer. Volg het pad tot Märjela. Bij Burg 
heb je een goede kaart nodig, het pad is 
niet goed aangegeven. Bij Märjela kiezen 
voor Moosfluh of Kühboden. Vandaar Luft-
seilbahn naar beneden nemen. Let op de 
tijden van de lift; de laatste gaat rond 17 
uur. Met de trein verder naar Fürgangen.

Bijzonderheden: een supertop-
per, vlak bij beide grote gletsjers. 
Met adembenemende uitzichten, 
schitterende bultrotsen met or-
chideeën en rotsplanten. Vanaf 
Unners en Obers Talli zicht op ons 
chalet. Kijk vanaf het terras naar 
de bron en dan omhoog, dan zie 
je net de top van de Eggishorn. 
Daaronder is een groen dal en als 
je goed kijkt een huisje met rich-
tingbord. Dat is Unners Talli. De 
terugweg gaat met de  Luftseil-
bahn vanaf Moosfluh of Kühbo-
den, daarna de trein vanaf Mörel 
of Fiesch, dan per Luftseilbahn te-
rug naar Bellwald.

Dagtocht naar Fiescher- en Aletschgletsjer
Egga - Titter - Burg – Märjela – Fiescheralp / Moosfluh

Praktische informatie
Afstand: 8 km tot Aletschgletsjer, dan 
7 km tot Moosfluh, 6 km tot Fiescheralp/
Kühboden door tunnel of 7 km over de 
Herrenweg tot Fiescheralp/Kühboden.
(vanaf Märjela: alle routes licht dalend).
Looptijd: reken op een hele dag
Hoogteverschil:  150 m omlaag naar 
gletsjerbeek Wyswasser, daarna 1000 m 
omhoog naar Märjela
Start: Chalet Intiejer, Egga
Eind: Kühboden of Moosfluh, lift omlaag. 
Drinkwater: bronnen en restaurants in 
Riederalp en Kühboden; berghutten op 
de Burg en op Märjela.
Kinderen: als ze goed kunnen klimmen, 
spectaculair!
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