
 

Deze mooie wandeling verloopt helemaal boven de boomgrens, op hoogtes 
variërend tussen 2350 en 1850 meter. Onderweg passeer je verschillende 

bergmeertjes en kom je langs ’s werelds langste skitunnel. 
 

Vanuit Schruns neem je de cabinelift in twee etappes naar het bergstation op 
1850 meter hoogte. Hier zul je de wandeling ook eindigen. Voor het begin van de 
wandeling ga je echter met de stoeltjeslift (enkele minuten lopen) naar Sennigrat 

op 2185 meter. 
 

Eenmaal boven begin je aan een korte klim van een kwartier naar de Wormser 
Hütte. Het smalle rotspad biedt een prachtig uitzicht op het dal beneden met 
Schruns en Tschagguns. Aan de overkant van het dal zijn de Drei Türme en de 

Sulzfluh te zien, allemaal toppen van rond 2800 meter hoog.  
 

Achter de Wormser Hütte kies je de route naar Kapell via de Seenweg. Die naam 
duidt dan op de meertjes die je onderweg tegen gaat komen. 150 meter voorbij 

de hut kun je de grindweg blijven volgen, maar het is leuker om het smalle 
paadje te kiezen dat linksaf slaat. Welke weg van de twee je ook kiest, je komt 
vanzelf uit bij het eerste meer met de naam Herzsee. 

 
Als je een extra klim wil maken, kun je een extra lus naar de Kreuzjoch lopen 

(ca. 1 kilometer). 
  
Voorbij dit meertje volg je het pad en na 500 meter passeer je opnieuw een 

meertje. Na 300 meter zie je rechts het grootste meer liggen, de Schwarzsee, 
maar aan je linkerhand ligt een kleiner meertje met een hut waar je van het 

uitzicht kunt genieten.  
 
Je kunt ook even een uitstapje maken in de richting van de skitunnel die met een 

lengte van 476 meter de langste van de wereld is. 
 

Je loopt aan de linkerkant langs de Schwarzsee. Vanaf hier worden de paden 
rotsiger en verlopen ze ook meer stijgend en dalend.  
 

Na ruim 1 kilometer, als je bijna bij het verzamelbekken bent, kun je nog naar 
rechts om de top van de Suerblies (1895 meter) te beklimmen. Dat klinkt 

moeilijker dan het is, want het is een klimmetje van amper 20 meter.  



 

Langs het spaarbekken loop je naar het eindpunt van deze wandeling, het 
bergstation van de Hochjochbahn. 
 

 

 


