
Höstvandring till 
Lötschental 10:oktober

Följ med på vår höstvandring lördagen den 10:e oktober 
2020. Vi kommer att vandra på Lötschentaler Höheweg i 
vackra Lötschental i Wallis. Vår vandring för oss från 
Lauchernalp till Fafleralp. Vandringen är 9 km lång utan 
större höjdskillnader, vandringstiden är ca  2 timmar och 
35 minuter ( utan raster ). Du hittar en beskrivning av 
vandringen i bilagan.

Från Fafleralp tar vi bussen, som går en gång i timmen, 
tillbaka till Wiler och sedan vidare hemåt med bil eller 
tåg.

Skulle vädret vara osäkert kommer vi att skicka ut ett mail 
den 8:e oktboer där vi informerar om att vandringen blir 
inställd. Skulle du vara osäker kan du ringa till Lena. Hör 
du inget  ifrån oss så genomför vi vandringen som 
planerat.

Nu hoppas vi att vi har väckt er lust att vandra- Hjärtligt 
välkomna!
Styrelsen Svenska Klubben Bern

Träffpunkt: kl
10:30, Lauchernalp
Resan hit är individuell 

Ditresa
Kl 08.39 från Bern mot Brig, till 
Goppenstein. Från Goppen-
stein: Bussen mot Fafleralp till 
Wiler. Därifrån tar ni linbanan 
upp till Lauchernalp Berg-
station. Det går också att ta 
bilen till Wiler ( Lötschen ). 

Ta med dig din 
egen matsäck. 
Vi i styrelsen kommer att ta 
med oss hembakta bullar som 
vi bjuder på.

Följer du/ni med?
Anmäl er HÄR eller ring till 
Lena 078 855 46 22.

https://svenska-klubben-bern.ch/anmalan-hostvandringen/
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Partner
SchweizMobil:

https://schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/etappe-01246.html?nopager

Lötschentaler Höhenweg

Am Sonnenhang des Lötschentals verlaufender Höhenweg über duftende 
Blumenwiesen und durch würzige Wälder. Herrlicher Tiefblick ins Tal sowie Rundsicht 
auf Gipfel und Gletscher. Im Schwarzsee baden und auf Tafeln Lötschentaler Sagen 
lesen. Ein Klassiker. 

Länge
9 km 
Aufstieg | Abstieg
220 m | 560 m
Wanderzeit
2 h 35 min
Technik | Kondition
mittel (Bergwanderweg) | mittel 

https://schweizmobil.ch/de/wanderland/routen/etappe-01246.html?nopager

