
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZINAL, ZWITSERLAND 
Hôtel Les Diablons 
Dit Walliser vakantieoord ligt op 1670 meter hoogte en 
helemaal achteraan in de vallei van Anniviers. In het moderne 
hotel word je omringd door een indrukwekkend berglandschap. 
In de ruime kamers en op het zonneterras van het hotel is het 
hier puur genieten. 

 

 

Zinal 
 

 

Verplaatsing 

• Afstand vanaf Marke is 850 km. 

• Comfortabele dagreis met de 

bus met regelmatige tussenstops.  

 

• Met de regiopas kan je tijdens 

de zomermaanden 

gratis gebruikmaken 

van de kabelbanen 

Espace Weisshorn, 

Grimentz en Zinal. Op alle 

andere kabel- banen in de Val 

d’Anniviers krijg je 50% korting. 

Ook PTT bussen zijn inbegrepen  

in de pas. 

Hotel comfort 

• Groot hotelterras. 

• Restaurant, bar en salon. 

• Overdekt zwembad (gratis) met 

betalende wellness. 

• Gratis wifi in het hele hotel. 

• Liften. 

Kamers 

• Een-, twee-, persoonskamers 

met een kluisje. 

 

• Badkamer met douche, 

wastafel, wc en een 

haardroger. 

 

• Eenpersoonskamers mits 

toeslag van € 152. 

 

  

Zicht op 
Hôtel Les Diablons 

Ga mee op groepsreis 

met W.S.K. Marke  

van 7 t.e.m. 15 september 

naar Zinal 

 
Volpension  
All-In  
Prijs: 842 euro  
Single-toeslag:  
152 euro  
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Enkele mogelijke excursies en wandelingen: 

• De planetenweg van aan de zon tot Uranus. Je stapt hier langs alle planeten uit ons zonnestelsel, verkleind 

naar een menselijke schaal. De afstand tussen de planeten komt ook overeen met de werkelijkheid. Je 

wandelt door de vallei van Anniviers, een van de mooiste en zonnigste valleien van heel Zwitserland.  

• Wandeling naar de kruidenvrouw op de Alpage de Cottier. Tijdens deze (stevige) wandeling toont de 

kruidenvrouw je welke kruiden je allemaal in deze bergen kan vinden en waarvoor je ze kan gebruiken.  

Mogelijk vanaf  1 juli tot half september.  

• Lac de Moiry is de stuwdam op 8 km van het hotel met prachtig en zeer helder appelblauwzeegroen water. 

Een wandeling rond dit meer zal je niet snel vergeten.  

• Sion is een stad tussen de wijnvelden die gedomineerd wordt door de burcht Valeria en slot Tourbillon.  

• Grimentz, een schilderachtig bloemendorpje met houten chalets en  schuren. Dit volledige dorp maakt deel 

uit van het Unesco werelderfgoed.  

• De Aletsch arena bezorgt je een dag vol van een ongekende schoonheid. Je geniet er namelijk van het 

zicht op de grootste gletsjer van Europa: de Aletschgletsjer.  

• Ga naar de Sorebois met de gloednieuwe eitjeslift en geniet van een magnifiek uitzicht over de omgeving 

tijdens een gezellige barbecue.  

• Wil je een nog indrukwekkender uitzicht? Neem de lift dan tot Espace Weisshorn.  

• 300 km aan bewegwijzerde wandelpaden voor zowel echte wandelaars als genieters. 

 

W.S.K. Marke wandel-vakantie-reis naar Hôtel Les Diablons Zinal 

Zwitserland van woensdag 7  t.e.m. donderdag 15 september 2022  

Ook leden van andere clubs of niet-aangeslotenen  zijn welkom 

 In het modern hotel word je omringd door een indrukwekkend landschap.  

 Vol pension én All-in.  

 van 11.30 uur tot middernacht is er koffie, thee, chocolademelk, fruitsap en water.  

 Van 11.30 uur tot middernacht geniet je van frisdranken, pils en wijn van het vat.  

 Dagelijks geniet je van een aperitief. Gratis wifi.  

 Je kan volledig vrij zelf je dag organiseren of deelnemen aan uitgewerkte wandelingen 

in verschillende niveaus mét deskundige begeleiding.  

 Ook zijn er enkele excursies gepland. Te veel om op te noemen.  

 En dit alles voor de (richt)prijs van 842 euro per persoon. Singletoeslag: 152 euro.  

We hebben een optie genomen voor een bus met 50 plaatsen. Vol is vol! 

Inschrijven kan door  tegen eind maart  2022  uw deelname aan ons kenbaar te maken. 
Stuur hiervoor een mail naar:  info@wskmarke.be.  

Daarna  krijgt  u dan een inschrijvingsformulier dat we graag per kerende ontvangen. 

Intersoc zorgt voor de financiële afhandeling. Betalingen: voorschot van 35% en 6 weken 

voor afreis het saldo. Een annuleringsverzekering is niet inbegrepen. 

Bijkomende informatie (annuleringsverzekering, programma, hotel,…):  info@wsk-marke.be  

of voorzitter Rik – 0486/75 04 71 – of secretaris Johan – 0498/59 49 72  
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