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Verblijf 

Een zelf catering groepshuis liggend op 1 kilometer van Grächen (in het gehucht "Bina"). Het is een zeer 

goed ingericht huis met een aparte woonkamer van 70 vierkante meter en een tuin van 600 vierkante 

meter. Het oord beschikt over eigen parkeerplaatsen. Het is 8-10 minuten lopen naar het dorp en het 

dalstation van Hannigalp.  
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten 

Om de Matterhorn te zien, trekken velen naar Zermatt. Voor de rustzoeker ligt niet veel verder Grächen 

(1.600 m), een rustig, fraai bergdorp, gelegen op het 'balkon van de Walliser Alpen'. Grächen heeft alle 

voorzieningen die bergwandelaars zich kunnen wensen en is daarom het perfecte uitgangspunt voor een 

gevarieerde zomervakantie, dicht bij die beroemde reus van 4.478 m hoog.  

Voor de bevloeiing van alpenweiden en akkers maakt Grächen gebruik van vier eeuwenoude waterkanalen 

(Bineri, Drieri, Chilcheri en Eggeri). Deze kanalen voeren gletscherwater af van de nabijgelegen 

Riedgletscher. Langs deze kanaaltjes zijn wandelpaden aangelegd. Grächen kent een uitgebreid netwerk 

aan wandelpaden, waarvan enkele naar Saas-Fee en Zermatt voeren. 

De Hannigalpbahn is van oudsher de belangrijkste bergbaan van het Zwitserse bergdorp. De Bergbanen 

Grächen zijn bezig met een omvangrijk vernieuwingsplan voor het skigebied. Om de capaciteit te verhogen 

is de Hannigalpbahn in 2011 volledig vervangen. De vernieuwde gondelbaan is in december 2011 in 

gebruik genomen en heeft cabines voor acht personen. Een deel van de cabines is uitgevoerd in een 

sprookjesthema. Ook het motorvermogen is aangepast, waardoor er meer mensen sneller naar boven 

kunnen. 

In Grächen zijn alle voorzieningen voorhanden. Er zijn drie supermarktjes, twee bakkers, een slager, 

diverse sportwinkels, een apotheek, meerdere barretjes en een handvol restaurants. Bij Wannihorn Sport 

spreken ze Nederlands. Restaurant Hohtschuggen is een echte aanrader, vanwege het uitzicht en de 

Raclette vom Holzfeuer. 

Naast bergbeklimmen en bergwandelen 

wint mountainbiken de laatste jaren erg 

aan populariteit in Wallis. In Grächen is 

een biketrail van Hannigalp naar 

Bärgji. Twee gidsen uit Grächen en 

Zermatt bieden vele prachtige toeren aan 

en ook geven zij MTB-clinics. Fietsen kan 

je in Grächen huren bij One Sport. Een 

absolute topper voor een hele dag 

waterplezier is het "Briggerbad" net 

buiten Brig: www.thermalbad-wallis.ch 

Er zijn tal van fantastische wandelingen mogelijk voor elk niveau, voor jong en oud van een (paar) uur tot 

meerdere dagen. Trek erop uit samen en geniet van de natuur, maak een wandeling naar een berghut of 

ga op stap met een gids. Voor alle tochten is een degelijke bergwandeluitrusting noodzakelijk. Stevige B/C 

schoenen, warme en waterdichte kleding, rugzak, wandelstokken, proviand, ehbo-kit en opgeladen 

telefoon. 

Verdere links info en filmpjes: 
- https://www.graechen.ch/  

- https://www.oppad.nl/wandelen-rond-grachen  

http://www.trailguides.ch/
http://www.thermalbad-wallis.ch/
https://www.graechen.ch/
https://www.oppad.nl/wandelen-rond-grachen
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Vervoer 

Vanuit Woerden wordt er met busjes naar Grächen gereisd. Een reis van ongeveer 930 kilometer. 
 
 

Bijzonderheden 

Gezondheid: 

• Voor deze reis moet je over een normale/goede conditie bezitten i.v.m. het actieve karakter van 

het vakantieland. 

Reispapieren 

• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden 

geldig zijn op de datum dat je vertrekt. 

 

Reissom 

Inclusief 

• Huur van groepsaccommodatie 

• Autohuur 

 

Exclusief 

• Ca. €180,- kosten voor eten en drinken.  

• Ca. €200,- excursie- en brandstofkosten, maar dat is sterk afhankelijk van wat je als groep wil doen 
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