Wandeling naar Gletscherblick
Egga - Gletscherblick - Egga

OMSCHRIJVING
Vanaf Gletscherblick, een uitkijkpunt, kun
je de Fieschergletsjer en de Finsteraarhorn
(2300 m hoogte) zien. Je loopt over een
voormalig alpenweidegebied, Grieschumma. Het pad gaat over precies dezelfde
bergwand als het pad naar Schranni, maar
dan 400 meter hoger. De begroeiing is dus
heel anders: eerst loop je onder de boomgrens tussen kleine lariksen en sparretjes.
Via de met alpenroosjes, heide en bessen
verruigde alpenweiden kom je op stenig
alpien terrein. Het pad is de eerste helft
heerlijk zacht en vrijwel vlak, maar gaat de
laatste kilometer flink klimmen.
Na Gletscherblick loopt het door als blauwe
(alpine) route naar Jennalpelti. En, haast
ongelooflijk, ook dit was vroeger alpenweidegebied… Een deel van dit pad is eenvoudig en biedt uitzicht op een hoger gelegen
deel van de gletsjer en de Finsteraarhorn.

ROUTE
Naast de prachtige begroeiing is dit pad
vooral aantrekkelijk vanwege het geweldige uitzicht. Voortdurend kijk je op het
prachtige gebergte met gletsjertjes van de
Wannenhorn en op de ruige zijwand van het
Fieschertal met daarachter de Eggishorn.
Je kijkt ook op Märjela, de laagte tussen
beide toppen, waarachter de Aletsch-gletsjer ligt; je kunt ‘m bijna zien. En natuurlijk
kijk je uit op de Fieschergletsjer.
Wanneer je omkijkt of terugloopt, zie je
Egga steeds liggen! En als je bij het chalet
naar achteren kijkt, zie je de hele zijwand
waarop deze wandeling plaatsvindt.
Deze bergwand kent veel ronde uitstulpingen naar buiten en ook enkele heel diepe
glooiingen naar binnen. Onderweg passeer
je twee lieflijk klaterende beekjes; de eerste, de Teife Bach ontspringt op de plek
waar het pad deze kruist.

Loop naar de Sesselbahn. De kortste en
verreweg mooiste route hierheen is over
het voetpad naar Ried: ga voor het chalet direct linksaf. In Ried omhoog over de
stenen trap door het oude dorpje. Dan
rechtsaf het voetpad naar Bellwald volgen
en richting Sesselbahn aanhouden. Neem
de stoeltjeslift tot Fleschen. Daar meteen
linksaf richting Gletscherblick. Terug neem
je dezelfde route.
Variatie: je kunt vanaf Gletsjerblick ook
een hoger pad terugnemen. Je loopt dan
door stenig gebied en niet over begroeid
gebied. Het laatste deel van deze route
gaat over het pad voor werkverkeer voor
de liften; dit gebied is beschadigd voor de
wintersportvoorzieningen en daardoor iets
minder aantrekkelijk om te lopen.

Praktische informatie
Tip: in de herfst geniet
je hier van de intense
kleurenpracht:
gele
lariksjes, rode bessen
en alpenheesters. En
soms bloeit de heide
nog na.
Als je deze wandeling
na de middag begint,
loop je de hele middag en avond volop in
de zon. Ga alleen bij
goed weer, want er is
nergens beschutting.
Let op de tijden van de
stoeltjeslift!

Afstand: 8 km
Looptijd: ca. 3,5 uur (zonder pauze)
Hoogteverschil: 300 m
(Gletscherblick ligt op 2362 m)
Start/eind: Chalet Intiejer, Egga
Drinkwater: de laatste bron is bij Ried
Kinderen: dit pad is goed te doen met
kinderen
Bijzonderheden: prachtige uitzichten,
zonnig, alpenflora, eerste deel vlak en
zacht pad, meerdere bankjes onderweg.
De beschreven route maakt gebruik van
de onderste stoeltjeslift. Let op de tijden
van de lift!
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