Alpy

v klídku
a v pohodě

A je tady další část mého povídání. Myslím si, že pro vás bude užitečné doplnit si informace z tohoto cípu krásných hor o další porci. Pokud totiž navštívíte údolí Saastalu, nemůžete,
a přesněji řečeno nesmíte, vynechat právě horskou skupinu Allalin – horskej pánbíček by se
na vás mohl totiž naštvat. Blíží se zimní sezóna a právě výstupy a sjezdy z těchto kopečků by
měly patřit rozhodně mezi vaše cíle.

Allalinhorn

Skupina Allalin
Srdce Wallisu
Vrcholky v této skupině mají mnoho
společného. Jejich hlavním pojítkem je
ale skutečnost, že se nalézají do slova
v srdci Walliských Alp. Pokud k nám
tedy bude příroda milosrdná, a bude
jasno, může nás za naši námahu odměnit nezapomenutelnými zážitky při 360°
pohledech z těchto vrcholků!
Už z většiny sedel můžeme totiž
pozorovat:
na jihu mohutnou Monte Rosu, Lyskamm či Breithorn
na západě kamennou hradbu mezi
pyšným Matterhornem a úctyhodným Weisshornem
v dalším horizontu se nám pak zjevuje majestátná Mont Blanc spolu
s Gran Combinem
na severu špičatý Dóm s Täschhornem (jako originální vyvrcholení stěny Mischabel)
a opět v dalším horizontu Bernské
Alpy, kde můžeme nejen zřetelně rozlišovat jednotlivé vrcholky, ale především obdivovat mohutnost tamních
ledovců
na východě máme doslova na dosah
ruky už známý Weissmies…
Ideální túry na začátek
Dalším společným rysem těchto kopců je charakter výstupových tras. S trochou nadsázky se dá říci, že se jedná
o lehčí túry, které navíc nejsou nijak
zvlášť objektivně nebezpečné. Proto si
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myslím, že pokud chcete začít s túrami
na čtyřtisícovky, jsou právě tyto vrcholky pro vás nejvhodnější.
Navíc tato skupina nabízí i ojedinělou možnost perfektních skialpových
túr, včetně různě zkombinovaných přechodů. Možná i proto až zde končí slavná Haute route (skialpinistický přechod
ze Chamonix).
Já osobně vděčně využívám některé
z těchto vrcholků v zimě i v létě jako
výbornou aklimatizaci před dalšími
výstupy.
Skupina Allalin
Hlavním a také velmi známým střediskem údolí Saastalu je malé horské
městečko Saas Fee. Saas Fee je také
ideálním nástupním místem pro tuto
naši horskou skupinu, především pak
lanovka na Felskinn (2.989 m) nebo na
Längflue (2.869 m).
Tato horská skupina nám nabízí celou řadu krásných klasických výstupů, ale i sjezdů. Nejznámějšími vrcholy této skupiny jsou:
Alphubel (4.206 m)
Allalinhorn (4.027 m)
Strahlhorn (4.190 m)
Rimpfischhorn (4.199 m)

Klasické ledovcové výstupy,
skialpové túry, horolezectví:
ALLALINHORN 4.027 m
28. 8. 1856
Saaský pastor Johann Joseph Imboden a vůdci
Franz Joseph Andenmatten a E. L. Ames Z stěnou přes Mittel-Allalin
Z stěnou z Mittel-Allalin – A (B),
varianta z Felskinnu
Klasická, krásná, krátká a relativně bezpečná
ledovcová túra bez větších technických obtíží
a hlavně bez dlouhého nástupu (sníh, led do
35°), původní cesta. Výborná pro aklimatizaci
na další výstupy. Ideální i na skialpy. Tento výstup a následný super sjezd vřele doporučuji!
Pozor na:
orientace v terénu za snížené viditelnosti nebo
při zafoukané stopě
záludné ledovcové trhliny a sněhové mosty
(obzvlášť pozor na konci léta)
Mittel-Allalin

Pohled z Allalinhornu směrem k Matterhornu

Samozřejmě existuje v blízkém okolí této horské skupiny také celá řada
dalších možností na krásné výlety:
Fluchthorn (3.795 m) – skialp
Egginer (3.366 m) – skalní lezení
Mittaghorn (3.143 m) – ferrata

Moje tipy:
1. V zimě či na jaře pro skialpy bych volil spaní v jednom z mnoha penziónů v Saas Grundu či jeho blízkém okolí (nocleh od 20 CHF)
a ráno pomocí lanovky vzhůru. Výstupy od
horních stanic jsou okolo 2 až 4 hodin s převýšením maximálně do 1.200 m. Následné
supersjezdy jsou naopak s převýšením okolo
2.400 m! A právě tyto dlouhatánské a krásné
sjezdy stojí za každodenní výjezdy lanovkou...
Navíc kousek vedle ze Saas Grundu můžete
snadno vyrážet i na další podobné úžasné výlety v okolí Weissmiesu.

2. Naopak v létě mi přijde jako časově, ale i ﬁnančně nejvýhodnější zajištění si noclehu
u nové horní stanice lanovky Felskinn na blízké chatě Britanniahütte. Dá se tady i opatrně
stanovat, ale až dál na ledovci...
3. Rozhodně nedoporučuji šlapat pod touto lanovkou od auta pěšky, to je podle mne psychicky neúnosné a zdrcující... I když v létě se
dá udělat celkem hezká túra ze Saas Almagell – Zer Meiggeru (volné parkování) k chatě
Britannia pěkně po svých.
4. Pokud byste chtěli vyrazit přímo na Allalinhorn normálkou nebo po severní hraně, mu-

ALPHUBEL 4.206 m
26. 8. 1856
Saaský pastor Johann Joseph Imboden a vůdce Franz Joseph Andenmatten + 4 Angličané
přes Z hřeben
V stěnou z Längﬂuh,
varianta z Felskinnu
Dlouhá a relativně bezpečná ledovcová túra se
strmým závěrem. Výborná pro aklimatizaci na
další výstupy. Ideální na skialpy.
4 až 5 hodin (z Längﬂuh i Felskinnu)
Sestup z Allalinhornu

– při špatně zvolené trase možnost zasažení séraky či lavinou (především střední část SZ stěny
je lepší opravdu obcházet)
3 až 5 hodin z Felskinnu (2.989 m), 2 hodiny
z Mittel-Allalinu (3.454 m)
SV hřeben (Hohlaubgrat) – B
nástup od Britanniahütte, nejprve traverz přes
ledovec Hohlaub k hřebenu, poté sněhovým
hřebenem (sníh či led do 40°) podvrcholový 50m
skalní výšvih do II. stupně (jisticí tyče, nýty)
4 až 5 hodin z Britanniahütte, sestup přes Mittel-Allalin
JZ hřeben – B
Z Allalinpassu, místy skalní hřebínek do II. stupně
2 hodiny z Britanniahütte nebo 5 hodin z Täschhütte

JV hřebenem – B
Ze západu přes Alphubeljoch, strmý svah 45°
často ledový
4 až 5 hodin z Täschhütte
S hřeben – C
Do III. stupně
1 až 2 hodiny z Biwak Mischabeljoch
Kombinace – B
S Allalinhornem (Hohlaubgrat) přes Feejoch,
kde je zhruba 50 m dlouhý skalní hřebínek na
Feechopf (3.888 m), do II. stupně, poté JV hřebenem až na vrchol
6 až 7 hodin z Britanniahütte
Vrchol Alphubelu

SV hřeben – C+
Přímo vzhůru od konce posledního vleku, led
do 50°
3 hodiny z Mittel-Allalin

síte se dostat na Mittel-Allalin (3.454 m). Ze
stanice Felskinn sem vede metro (podzemní
dráha). Ale cena za použití dopravních prostředků se vám tak zdvojnásobí. Na mapě
je taková přerušovaná čára, chci upozornit,
že OPRAVDU neznamená turistickou cestu...
Máte ještě jednu možnost, jak se dostat na
start. Z Felskinnu ledovcem opatrně mezi trhlinami a v bezpečné vzdálenosti od skalnatého hřebínku po levé ruce...
5. Návštěvu Mittel-Allalinu vřele doporučuji pěkně po výstupu. Otočná restaurace, ve které
dělají výbornou čokoládu, gulášovou polév-

ku… moc rád se aklimatizuji se sklenicí piva
na prosluněné terase pod ledovými stěnami...
6. I když se o těchto výstupech hovoří jako
o snadno dostupných, skrývají celou řadu
nebezpečí. Jako nejzákeřnější bych viděl
špatnou volbu trasy a další je špatná orientace při zhoršeném počasí.

klasická ledovcová túra

ferrata

skialpová túra

lezení

horolezectví
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RIMPFISCHHORN 4.199 m
9. 9. 1859
Leslie Stephen a R. Liveing a vůdci Melchior Anderegg a Johann Zumtaugwald Z hřebenem přes
Flue Berghaus
Z hřebenem z Britanniahütte
(varianta z Berghütte Fluhalp) – B+
Dlouhá a relativně
bezpečná ledovcová
túra s exponovaným
závěrečným vrcholovým výstupem po
skalním hřebínku do
II+ (pouze přírodní
jištění, pevná skála!). Z Rimpﬁschsat-

(asi ale ne
úplně z vršku)

Rimpﬁschhorn – celý hřeben

a vůdci Franz Joseph Andenmatten a Ulrich
Lauener
SZS hřebenem z Britanniahütte
přes Adlerpass – BPředevším dlouhá, ale relativně bezpečná ledovcová túra bez větších technických obtíží. Výborná pro
aklimatizaci na další výstupy. Ideální na skialpy.
5 až 6 hodin z Britanniahütte
SV hřeben – C
Možnost přechodu přes Fluchthorn (3.795 m),
ledovcová túra, v závěru výstup skalním hřebenem do II. stupně
4 až 5 hodin z Britanniahütte
SZS hřeben – B-, z Berghütte
Fluhalp přes Adlerpass
Ledovcová túra, v létě většinou problém na
Adlergletscher
cca 5 hodin
ZJZ hřeben – C
Možnost přechodu přes Adlerhorn (3.988 m),
ledovcová túra, v létě většinou problém na
Adlergletscher
6 hodin z Berghütte Fluhalp

Lezení, Ferraty:
Rimﬁschhorn – závěr

tel se můžeme setkat i se strmým ledovým
lezením okolo 50°. (POZOR na včasné odbočení na vrcholový hřeben! Přímý výstup
vede pouze do sedýlka a k Rimpﬁschhorn /
Südschulter-Gipfel/ 4.150 m, odkud k hlavnímu vrcholku nevede normální cesta – viz fotka s nákresem)
4 až 5 hodin z Britanniahütte
Průstup ledovcem

S hřeben – C
Úseky III. stupně, skalní věže přímo IV., možnost
toto obejít z jihu, sestup západním hřebenem
6 až 7 hodin z Britanniahütte
STRAHLHORN 4.190 m
15. 8. 1854
Edmund J. Grenville a Christopher Smyth
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EGGINER 3.366 m
Lezení ve fantastickém vysokohorském
prostředí s úžasnými výhledy na Walliské
ledovce.
Pevná skála, super jištění... Když vás přestane
bavit ledovec.
MITTAGHORN 3.143 m
Super vytvořená ferrata, neskutečné výhledy, neskutečné atrakce
3 hodin z Morenia, sestup na lanovku Plattjen
GEORGE ALPINE
Super vytvořená ferrata (placená), průchod ze Saas Fee do Saas Grundu, neskutečné atrakce
4 hodiny (každé po, st, pá – 110 CHF a minimálně 4 osoby)
V zajetí trhlin

Můj tip na super výlet:
Skupina Allalin – Kompletní přechod
1. den:
Po nezbytných přípravách výjezd „na těžko“ lanovkou na Felskinn. V betonové budově Metra Allalin průchodem projít až ven na ledovec. Tady budete mít celkem soukromí (stan
doporučuji stavět až v pozdních odpoledních
hodinách). Váš rychlý výjezd do 3.000 metrů
asi začne být znát, a proto se snažte zbývající
odpoledne využít především na aklimatizaci.
Vhodná je například lehká túrka pod Hinter-Allalinem ledovcem zhruba na kótu 3.200 m
(našlápnete si tak totiž závěrečnou část vašeho zítřejšího sestupu z Allalinhornu). V rámci této túry doporučuji v praxi si připomenout
základní principy chůze po ledovci, včetně záchrany z trhliny!
2. den:
Okružní výstup na Allalinhorn přes Hohlaubgrat se sestupem na Felskinn
Všechny věci, které se rozhodnete zanechat
ve vašem základním táboře, doporučuji sbalit
do většího batohu, a to včetně stanu a spacáků (na vrcholový útok vám bohatě bude stačit
batoh do 30 l), a uschovat na nějakém suchém
a bezpečném místě!
Nejprve tunelem zpět a pak po upravované a téměř vodorovné cestě k Britanniahütte.
Od chaty směrem dolů na ledovec Allalin vede
značená cestička. (Na konci této cestičky se
mohou objevit sněhová pole, a proto zvažte
případné nandání maček a použití cepínů.) Po
dosažení ledovce následuje (po samozřejmém
navázání na lano) samotný výstup. Někdy
vede stopa pravou částí ledovce Hohlaub, ale
lepší je tento ledovec přetraverzovat (menší
trhliny) na levou stranu a výstup směřovat
do sedýlka ve výšce okolo 3.150 m. (Přes
toto sedlo také většinou v létě vede cesta
směrem na Strahlhorn či Rimpﬁschhorn!) Toto
nevýrazné sedýlko zdůrazňuji také proto, že
je vhodné na vybudování vašeho budoucího
předsunutého základního tábora na cestě
k těmto vrcholkům… Od něj se už náš výstup
začíná pomalu zvedat. Po ledovci stoupáme

hřebenem Hohlaub (zprava). Po
dosažení sedla ve výšce 3.500 m
(svou nadmořskou výšku můžeme
stále kontrolovat s výškou otočné
restaurace na Mittel-Allalin,
3.454 m) začíná první prudká část
(okolo 40°, pozor někdy může
být ledová). A právě zde se také
většinou výstup začíná znatelně
zpomalovat díky vlivu nadmořské
výšky. Při dosažení dalšího sedýlka jsme už ve výšce 3.898 m.
Odtud jdeme exponovaným
a strmým sněhovým hřebínkem
k vrcholovému skalnímu výšvihu.
Tento asi 50metrový úsek je dobré pořádně odjistit (lezení do II.
stupně, jisticí tyče, nýty) a rozdělit na dvě části, abyste tak získali
dostatek možnosti zajistit následný strmý sněhový výlez (ke skalnímu podvrcholovému výčnělku).
Odtud už snadno vrchol.
Sestupovat budeme tzv. normálkou (Z stěnou). Nejprve po
zřetelné stopě do sedla Feejoch
a odtud opatrně mezi celkem
velkými trhlinami pod SZ stěnu,
při jejím traverzu k vlekům buďte
opatrní (při špatně zvolené trase možnost zasažení séraky či
lavinou). Po dosažení sjezdovek
(možnost odvázání se) následuje
sestup mezi lyžaři přímo do otočné
restaurace na Mittel-Allalinu nebo
na její terasu. Nadešel čas na delší
pauzu a odpočinek.
Druhá část setupu začíná
přímo za touto restaurací (je
zde možné navštívit památník
místních horských vůdců). Opět
navázáni a ve střehu začneme
sestupovat celkem prudkou strání
na ploché dno ledovce pod námi
(vlevo je skiareál) a v bezpečné
vzdálenosti od hřebene Hinter-Allalinu sestoupíme na kótu
3.200 m, dále už po vaší včerejší
stopě (budete za ni vděčni)
k základnímu táboru.
3. den:
Alphubel východní stěnou
Začátek dne je úplně stejný jako
včera.
Tentokrát však vyrazíme už
navázaní na opačnou stranu.
Nejprve trochu z kopce (většinou
po staré stopě po rolbě) traverz
Feegletscheru ke skalisku s kótou
3.181 m. Za ním se už napojíme
na normálku z Längﬂuh. Tou až
na vrchol. Nejprve nás čeká cesta mezi trhlinami, v závěru pak už
jen strmý závěrečný výstup.
Sestup = výstup
4. den:
Strahlhorn SZS hřebenem, přesun
tábora
Začátek dne je úplně stejný jako
poslední dvě rána, až na to, že

budeme vyrážet na místo našeho
předsunutého tábora v sedýlku na
ledovci Hohlaub „na těžko“.
Trasa přes Britanniahütte do
sedýlka (viz 1. den). V sedle zanecháme většinu svých věcí a opět
„na lehko“ zaútočíme na Strahlhorn. (Je možné sem také dojít na
večer předchozího dne, ale cestu
v rozbředlém sněhu a po takovém
výstupu, jakým je Alphubel, moc
nedoporučuji…)
Ze sedýlka zlehka sestupujeme
na ledovec Allalin a v bezpečné
vzdálenosti pod stěnami Allalinhornu mírně stoupáme na plošinu
pod sedlem Allalinpass. Po tomto
„fotbalovém hřišti“ dojdeme pod JV
stěnu Rimpﬁschhornu a opět podél
nich vystoupáme až do Adlerpassu
(výhled na Matterhorn). Z něj pak
doleva po SZS hřebenu až na samotný vrcholek.
Sestup zpět do předsunutého tábora.
5. den:
Okružní výstup S hřebenem na
Rimpfischhorn, sestup Z hřebenem
(Pro méně zkušené doporučuji
výstup i sestup pouze západním
hřebenem!)
Začátek je stejný jako včera,
z „fotbalového hřiště“ ale odbočíme na Allalinpass. Z něj přímo jižním směrem strmě vzhůru k počátku skalního hřebínku. Dále pak lezecké úseky III. stupně, skalní věže
přímo IV. (možnost obejít z jihu) až
na hlavní vrcholek.
Sestup přes jižní předvrchol
po exponované Z skalní hraně (do
II. stupně) až do místa, ze kterého
musíme vytraverzovat doleva do
sněhového žlábku (někdy led, do
50°). Sestup až do sedla a z něj ledovcem západní stěny až pod skalní ostroh. Následuje traverz k dalšímu skalnímu ostrohu a pak už
jen dosažení Allalinpassu (oceníte
schopnost příliš neztrácet nadmořskou výšku). Sestup do tábora.

UŽITEČNÉ INFORMACE
SOS

112, KWRO – 144, REGA – 1414, vysílačka – 161.300 MHz, POLICIE – 117, NEHODY – 140, HASIČI – 118

Mapy

SLK 5006 – Matterhorn – Mischabel, 1:50 000
SLK 284 S – Mischabel, 1:50 000 (skialpové trasy!), SLK 1328 – Randa, 1:25 000

Základní
info

MOJE ŠVÝCARSKO.COM – www.mojesvycarsko.com (zákl. informace o Švýcarsku)
WALLIS.CH – www.matterhornstate.com (základní informace o Wallisu…)
SAAS-FEE TOURISMUS (Saas-Fee) – Tel.: +41 (0) 27 958 18 58, www.saas-fee.ch
(počasí, live camera, ubytování, vleky, mapy…)
SAASTAL TOURISMUS (Saas-Grund, Saas-Almagell, Saas-Balen) – Tel.: +41 (0)
27 958 66 66, www.saastal.ch (počasí, live camera, ubytování, vleky, mapy…)

Počasí,
laviny...

Meteoswiss – www.meteoswiss.ch (předpověď počasí...)
LAVINY – www.slf.ch (lavinová situace a předpověď…)

Horský
vůdce

ALPY4000.cz – Tel.: +420 607 145 281, www.alpy4000.cz (klasické výstupy v zimě i v létě, skialpinismus, lezení…)
BERGSPORTSCHULE ACTIVE DREAMS WEISSMIES – Tel.: +41 (0)27 957 14 44,
www.weissmies.ch (možnosti túr, stav ledovce a sněhu, případné změny tras…)
Bergführerbüro Mountain Life – Tel.: +41 (0) 27 957 44 64, www.mountain-life.ch
(možnosti túr, stav ledovce a sněhu, případné změny tras…)
ALPIN CENTER ZERMATT – Tel.: +41 (0) 27 966 24 60, www.zermatt.ch (možnosti
túr, stav ledovce a sněhu, případné změny tras…)

Příjezd

NEJRYCHLEJI – přes Rozvadov, Německo (Karlsruhe) do Švýcarska (Basel). Dále
přes Bern, Fribourg, Martigny, Sion, Visp, Stalden, Saas Fee nebo přes Bern pomocí vláčku přes Kandersteg (25 CHF). Švýcarská dálnice: 40 CHF
BEZ POPLATKU – Německem (Mnichov) kolem Bodamského jezera a přes Chur,
Furkapass do Vispu. Pozor na zimní období!

Parkování

SAAS-FEE podzemní garáž: 1. tři hodiny – grátis, léto – 11 CHF, zima – 14 CHF,
BUS – grátis. POZOR: v serpentinách těsně před Saas-Fee se dost dobře UŽ NEDÁ
parkovat grátis! SAAS-GRUND: 5 CHF, SAAS-ALMAGELL: 5 CHF

Kempy

Camping am Kapellenweg***, Saas-Grund, teplá voda bez příplatku, internet
Camping Bergheimat**, Saas-Grund, přes silnici u lanovky na Hohsaas, recepce je
v hotelu Etolie, velkou výhodou oproti ostatním kempům je krytý bazén (v ceně!)
další kempy na: www.saas-fee.ch, www. zermatt.ch – camping
cena kempů: okolo 10 CHF (včetně auta, stanu)

Nástupy

1. ze Saas-Fee (1.803 m) lanovkou na Felskinn (2.989 m), po průchodu tunelem
se dá stanovat, nebo téměř vodorovně po upravované cestě cca 45 min na Britanniahütte (3.030 m) nebo ještě kousek dál na ledovec
2. ze Saas-Almagell (1.670 m) pěšky přes Zer Meiggeru a ledovec Chessjen na
Britanniahütte (3.030 m) cca 4 hodiny. Na začátku léta možné problémy s přemostěním potoků!
3. ze Saas-Fee (1.803 m) lanovkou na Längﬂuh (2.867 m)
4. ze Saas-Fee (1.803 m) pěšky na Längﬂuh (2.867 m) cca 3 hodiny.
5. z Täsche (1.450 m) pěšky na Täschhütte (2.701 m) cca 3 a ½ hodiny.
6. ze Saas-Fee (1.803 m) lanovkou na Längﬂuh (2.867 m), poté přes Feegletscher
na Biwak Mischabeljoch (3.851 m) cca 4 hodiny
7. z Täsche (1.450 m) pěšky přes Ottavan na Biwak Mischabeljoch (3.851 m)
cca 7 až 8 hodin

Lanovka

36 CHF. Saas-Fee – Längﬂuh:
Saas-Fee – Felskinn:
Další info na: www.saas-fee.ch

36 CHF

Horské chaty, bivaky
Britanniahütte 3.030 m
CAS sektion Genevoise, chatařka Andenmatten Renaud Thérèse. Tel.: +41 (0)
27 957 21 80. OTEVŘENO: zima – 3, 4, 5, léto – půlka 6, 7, 8, 9 (obvykle podle
provozu lanovky). Tel.: +41 (0) 27 957 22 88, www.britannia.ch, www.sac-cas.ch,
www.vs-wallis.ch
Počet lůžek: 134, winterraum: 12. SAC člen: 20 CHF nocleh/52 CHF ½penze. Nečlen:
29 CHF nocleh/61 CHF ½penze. Možnost vlastního vaření za poplatek 5 CHF (nás
nechtěli bez polopenze VŮBEC ubytovat!). Ve winterraumu kamna na dřevo.
Längﬂuh 2.867 m
Burgergemeinde Saas Fee, chatař Marty Alois. Tel.: +41 (0) 27 957 26 68, soukromá = žadné slevy pro SAC! OTEVŘENO: podle provozu lanovky. Tel.: +41 (0)
27 957 21 32, www.vs-wallis.ch, www.sac-cas.ch
Počet lůžek: 90, winterraum: 20. Touristenlager: 70 CHF ½penze

Varianta s noclehem na Britanniahütte
1. Možnost aklimatizačního výstupu na chatu už zespodu ze SaasAlmagellu.
2. Nejprve bych šel na Strahlhorn,
další den by následoval kompletní Rimpﬁschhorn a výstup
na Allalin bych spojil třetí den
s přechodem přes Feechopf
s výstupem na Alphubel. Sestup přes Längﬂuh lanovkou do
Saas-Fee.

Täschhütte 2.701 m
SAC sektion Uto, chatař Lerjen André, tel.: +41 (0) 27 967 53 63. OTEVŘENO: zima
– 4, 5, léto – konec 6, 7, 8, 9 (obvykle). Tel.: +41 (0) 27 967 39 13, www.vs-wallis.ch,
www.sac-cas.ch
Počet lůžek: 65, winterraum: 16. SAC člen: 19 CHF nocleh/30 CHF nocleh se snídaní /
53 CHF ½penze. Nečlen: 28 CHF nocleh/39 CHF nocleh se snídaní/62 CHF ½penze

text a foto Já, Frenky
a Kristýnka
www.alpy4000.cz

Biwak Mischabeljoch 3.851 m
SAC sektion Genevoise, chatař Dumoulin Gérard, tel.: +41 (0) 22 797 88 83, +41
(0) 79 203 51 76, www.vs-wallis.ch, www.sac-cas.ch
Počet lůžek: 24.

Berghütte Fluhalp 2.616 m
Familie Taugwalder, Koper Reinhard. Tel.: +41 (0) 27 966 40 00, soukromá = žadné slevy pro
SAC! OTEVŘENO: léto – 7, 8, 9 (obvykle). Tel.: +41 (0) 27 967 25 97, www.vs-wallis.ch
Počet lůžek: 8 pokoj, 45 lager, winterraum: 0! Touristenlager: 28 CHF nocleh/37
CHF nocleh se snídaní/67 CHF ½penze. Pokoj: 41 CHF nocleh/50 CHF nocleh se
snídaní/80 CHF ½penze
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