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Viatge

Neus perpètues envolten el Saastal, on
es poden practicar tota mena d’esports

Saas-Fee/Saastal Tourismus
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Imponents muntanyes de quatre mil metres d’alçada,
glaceres a l’abast de la mà, cel blau... Si estàs pen-
sant en un destí únic, al cor dels Alps suïssos, Saas-
Fee i la Vall de Saas és una elecció que hauries
d’apuntar a la teva agenda ara mateix.

Saas-Fee
la perla dels Alps
Saas-Fee
la perla dels Alps
Saas-Fee
la perla dels Alps
Saas-Fee
la perla dels Alps

30

Saas-Fee
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trobaran aquí pistes adaptades a cada nivell, ja siguin
principiants, amateurs o professionals. I tot això fins l'1
de maig de 2011. Només durant un curt temps, els
telesquís deixen de funcionar també a Saas-Fee, per
entrar de nou en funcionament poc després, el 9 de
juliol, quan comença la temporada d'esquí d'estiu. 

Esquí a les glaceres
Vint quilòmetres de variades pistes a les glaceres espe-
ren a l'estiu als apassionats de la neu. A les neus eter-
nes, per sobre del poble, esquiadors i snowboarders
troben sempre condicions hivernals, és per això que li
treuen avantatge a tots els altres. Són els iniciadors de
la moda i, per tant, els que marquen les noves tendèn-
cies. El que es posa de moda en l'àmbit de l'esquí i l's-
nowboard, ha sorgit uns mesos abans a les glaceres de
la Vall de Saas i als parcs de freestyle de Saas-Fee. El
Main Park de Moreni (a 2.500 m, a l'estiu i tardor sobre
la glacera) i el parc per a principiants, als afores del
poble, fan que Sass-Fee sigui considerada la meca dels
freestylers, i és per això que, en els dies calorosos d'es-
tiu, aquesta zona esdevé el punt de trobada dels surfis-
tes de neu, que es diverteixen en gran al superpipe del
Snow Park Allalin. 

Per a esquiadors de tota mena
No cal dir que també les estrelles mundials de l'esquí
vénen a Saas-Fee a polir els últims detalls per a l'hi-
vern. Així ho van fer, per exemple, Bode Miller, Lindsey
Vonn o Carlo Janka, abans de guanyar la medalla d'or
als Jocs Olímpics d'hivern de Vancouver, que van tenir
lloc l'any passat. "Esquiar on s’entrenen els professio-
nals", aquest és el lema de Saas-Fee. 
Però no només els professionals entrenen a Saas-Fee.
Joves atletes, bons esquiadors, freestylers o aquells
que desitgen preparar-se de manera òptima per a la
seva formació com a professors d'esquí, vénen a ulti-
mar detalls en els diversos camps d'esquí com, per
exemple, Zoomcamps (www.zoomcamps.com), que
ofereix un entrenament individual. 

I a l’estiu també
I no només sobre les pistes sinó també en general ofe-
reix Saas-Fee diverses activitats d'estiu. Cerques noves
emocions? Vols viure noves aventures? Doncs bé, a la
Vall de Saas podrà trobar cinc vies ferrades amb tots
els nivells de dificultat. La més espectacular d'elles
condueix al Jägihorn. Pura adrenalina promet també el
Abenteuerwald (bosc d'aventures) de Saas-Fee. Molt

Descobreix l'impressionant món de la muntanya, que
fascina tant a l'estiu com a l'hivern. Enmig de les mun-
tanyes més altes dels Alps suïssos es troba Saas-Fee,
en un profund i pintoresc vall. Tretze imponents mun-
tanyes de quatre mil metres d'altura envolten el poble,
com si fossin la closca d'un mol·lusc, donant-li el nom
inconfusible de “perla dels Alps”. L'arribada per la Vall
de Saas ja és tota una experiència. Escarpats pendents
i profunds canons deixen entreveure les forces de la
natura que aquí actuen. El poble per vianants de Saas-
Fee ha conservat un autèntic caràcter rural malgrat la

infraestructura moderna. Amb els seus vells pallers i
cases de fusta típics de la regió de Valais, Saas-Grund,
Saas-Almagell (la llar del que un dia va ser estrella de
l'esquí Pirmin Zurbriggen) i Saas-Balen (on es troba la
famosa església circular barroca) han conservat el seu
primitiu caràcter rural. Les quatre comunitats de Saas
ofereixen un gran nombre d'activitats turístiques
durant tot l'any. 
Tot just començada la tan esperada temporada d'hi-
vern, aquesta arriba al final al cap de pocs mesos. Els
esquís i les taules de surf de neu han de ser guardats

novament al soterrani. Però aquest no és el cas a Saas-
Fee. Aquí, la temporada d'esquí abasta pràcticament
tot l'any. Els esquiadors, aficionats al surf de neu,
esquiadors de fons i senderistes no tenen de què preo-
cupar-se. Un hivern a la Vall de Saas és un hivern de
veritat. Gràcies a les seves zones d'esquí a fins 3.600
metres d'altitud i amb un total de 145 km de pistes,
Saas-Fee i la Vall de Saas, al sud de Suïssa, no només
estan lliures de boira, sinó que a més ofereixen neu
garantida. Un lloc de neus eternes ideal per practicar
l'esquí i l'snowboard. Els aficionats a aquests esports



més alt i més lluny es pot arribar amb un guia de mun-
tanya. La perla dels Alps es troba emplaçada a la
serralada del Mischabel, i aquesta serralada té una
màgica atracció. Imponents muntanyes de quatre mil
metres d'altura ens sedueixen. De la mateixa manera
ens atreu la "Gorge Alpine" trencada de Saas-Fee, bai-
xant cap a Grund. Amb l'ajuda dels funiculars, els ponts
penjants, les escales, els cargols de ferro i els cables
d'acer, seràs conduït per un experimentat guia de la
localitat a la profunda gorja de Saas-Fee. El so de les
aigües i les rares i exòtiques formacions rocoses et dei-
xaran impressions inoblidables. El punt culminant d'a-
questa travessa el constitueix el vertiginós funicular i el
Pendelgang (pas oscil·lant). Als que s'atreveixin, els
espera una gran aventura i després la gran satisfacció
d'haver-la viscut i finalitzat.

Après ski... sense pausa
Després d'un dia esplèndid de l'estiu, podeu descansar
en una de les nombroses terrasses, alhora que es pre-
para per a una nit prometedora. Tens garantides també
extraordinàries experiències gastronòmiques. L'oferta
gastronòmica de Saas-Fee inclou més de 100 restau-
rants, on trobareu des de les més tradicionals especia-

32

Diversió assegurada
a la vall de Saas
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Hivern, activitats a l'aire lliure i esquí 
Esports de neu: pistes seductores Són àmplies, estan

aplanades, estan preparades, tenen sots, són planes,

escarpades, difícils, fàcils, sempre tenen neu, però,

sobretot, les pistes d'hivern de la Vall de Saas són

incomparablement belles. 145 quilòmetres que capti-

ven per igual a principiants i professionals. Els practi-

cants del free-ski i el surf de neu podran passar-s'ho

d'allò més bé al Freestyle Park. Atenció a les famílies:

els nens nascuts fins al 2002 poden viatjar gratis en el

funicular en companyia d'un adult. 

Senderisme a l'hivern: un plaer cruixent Seixanta

quilòmetres s'estenen als seus peus. La neu cruix sota

les sabates, el sol il·lumina un món de vidre d'una bri-

llantor incomparable. Tot resplendeix, llampega,

enlluerna, i respires regularment, avançant pas a pas.

Les rutes d'hivern magníficament preparades et con-

dueixen a través de paisatges verges de la Vall de Saas.

Un consell: la ruta temàtica “els 18 quatremils de la

Vall de Saas” et porta a més de 3.000 metres d'alçada,

tan a prop de les muntanyes gegants que gairebé les

podràs tocar amb la mà. 

Rutes temàtiques: coneixement “en moviment” En les

rutes temàtiques aniràs coneixent molts temes inte-

ressants al llarg del camí. El recorregut Sonnenweg

(camí del sol) que baixa des Hannigan fins Saas-Fee fa

honor al seu nom. Deixa't acaronar pel sol i gaudir de

la seva agradable calidesa. La ruta temàtica Hohsaas 

t'apropa als 18 quatremils de la Vall de Saas. Aquest

recorregut us ofereix l'oportunitat de contemplar les

imponents muntanyes alçant-se davant vostre i també

en panells informatius, perquè puguis fer història con-

querint els cims més alts. 

Caminar per la neu: una experiència natural La natu-

ralesa nevada té moltes sorpreses preparades.

Canvieu la ciutat pel silenci. La Vall de Saas està sem-

brada de meravellosos circuits per recórrer amb

raquetes de neu. Els guies instrueixen en l’art de lliu-

rar-se i adaptar-se a la natura fins que, gairebé sense

adonar-se'n, passes a formar part d'ella. Tant si s’opta

per un recorregut curt com per un llarg, deixeu que el

cos i la ment gaudeixin d'aquest agradable viatge de

descobriment. La naturalesa es mostra com és,

donant-vos també l'oportunitat de ser un mateix. 

Eisstock: el bo del lloc “Mälchstüehli umkehrt” o tra-

duït al català: un tamboret per a munyir posat a l'inre-

vés. Així és com encertaria en descriure l’Eisstock una

persona no versada en la matèria. Aquesta pràctica

esportiva, que bé pot considerar-se una tradició histò-

rica, consisteix a llançar una mena de petanca sobre el

gel. Encara que no es pot negar una certa semblança

amb el cúrling, pot ser que l’Eisstock sigui una mica

practicat més localment. A més és divertit. Les pistes

de gel artificials i naturals de la Vall de Saas tenen tot

el necessari perquè practiqui el “Mälchstüehli”.

Saas-Fee i la vall de Saas han merescut
amb raó l’apel·latiu de “perla dels Alps” Snowtubing: lliscament real Quan es practica l’snow-

tubing, els pneumàtics poden patinar, és més, han de

fer-ho. Només així “lliscar sobre la neu” es converteix

en una autèntica diversió. L’snowtubing pot ser tre-

mendament addictiu. Els amants d'aquesta pràctica

poden donar curs a la seva addicció a Saas-Grund

(Gstein) i a la zona d'esquí Furggstalden, per sobre de

Saas-Almagell. S’ascendeix còmodament amb l'eleva-

dor, mentre es col·loca el casc, i des d’on llançar-se

amb el pneumàtic gegant farà perdre l'alè.

Gorge Alpin: un espectacle segur Pot ser que no sigui

el més fàcil, però sens dubte és el camí més especta-

cular des de Saas-Fee fins Saas-Grund. Un guia ajuda

a submergir-se en l'escarpada gorja de Fee envoltat en

tot moment d'aigua fresca, a través de ponts penjants i

vies ferrades i passant al costat de salts d’aigua gela-

da. A més, els dijous Gorge Alpin es pot visitar a la nit.

El més destacat de la travessa són el balanceig entre

les roques i l'impressionant pas de tirolina. Però aquí

ningú es cau de la corda. 

Trineu nocturn: a l'altura d’En Hitchcock Muntar amb

trineu és un esport de moda practicat per grans i

petits. El descens per la muntanya és de vegades tran-

quil, de vegades vertiginós. A la Vall de Saas hi ha pis-

tes de trineu per a tota la família. Els amants dels rep-

tes trobaran en els 11 quilòmetres de recorregut en

trineu des de Kreuzboden fins a Saas-Grund una diver-

sió gairebé sense fi, i a més a la nit. Perquè muntar en

trineu sota les estrelles és d'allò més divertit. Els crits

d'emoció trenquen el silenci i li roben el seu aspecte

aterridor. Encara que Hitchcock també vagi assegut en

el trineu. 

Escalada en gel: tipus extremadament durs La temp-

tació més freda des que existeix el gel. L'escalada en

gel obre nous móns i perspectives. Per a més segure-

tat, un guia fa la introducció de forma professional en

les tècniques d'aquesta pràctica. A la Vall de Saas es

troben rutes de gel per a qualsevol grau de dificultat.

Esquerdes a les glaceres d'un profund color blau, cas-

cades gelades, tota una experiència de l'Edat de Gel.

Una cosa és clara: sense Suïssa, no hi ha gel. A tots

aquells que vulguin prendre part en aquesta experièn-

cia, els espera una empresa d'allò més dura. Què més

vols? 

Esdeveniments: un espectacle en el gel La Vall de

Saas és coneguda pels seus fantàstics esdeveniments

d'hivern. Amb activitats tan variades com el campionat

mundial d'escalada en gel (Ice Climbing World-Cup), la

carrera de l'Allalin (Allalin-Rennen), el descens de la

glacera amb bicicleta (Glacier Bike-Downhill), i les cur-

ses de trineus (Hornschlitten ) i surf de neu o el

Schneegaudi en Kreuzboden, el programa consisteix a

participar, riure, passar-s'ho bé i celebrar. Uns amb

els altres o uns contra els altres, però sempre junts.

Aquest és el secret de l'èxit dels esdeveniments de la

Vall de Saas.

litats de Valais fins a la més espectacular cuina gour-
met. I si tens ganes d'alguna cosa lleugera entre men-
jars, els cafès, bars i pizzeries s'encarregaran
d'oferir-te un refrigeri. Deixa que et serveixin un con-
sistent Saas Rösti, un refinat Zvierteller o una especia-
litat de caça o de Valais... i quan arribi la nit diràs amb
ganes: Anem-nos de marxa! En els llocs de moda i en
els bars i pubs podràs passar-ho d'allò més bé fins a
primeres hores de la matinada. 

Un consell pràctic 
Servei de funicular gratuït. Aquest és el lema amb el
que, també aquest estiu, porten als joves i adults a una
alçada de 3.500 metres. L'oferta d'estiu més atractiva
d'Europa ens sedueix portant-nos a 11 destinacions
turístiques de somni. Qui gaudeixi de les seves vacan-
ces a Saas-Fee i a les comunitats veïnes podrà viatjar
amb els funiculars i vehicles de correu de forma gra-
tuïta. Visiteu les 11 destinacions turístiques de la Vall
de Saas gratuïtament. El transport està inclòs en el
preu de l'hotel. El que no es pot perdre és el Allalin amb
els seus tres rècords mundials: el funicular vertical
subterrani situat a major altura, el restaurant situat a
major altura i el pavelló de gel més gran del món. T

Més info: Saas-Fee/Saastal Turismo
Obere Dorfstrasse 2 / 3906 Saas-Fee
Tel. +41 27 958 18 58
to@saas-fee.com / www.saas-fee.ch
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