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als zijn wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen
tegenprestatie niet kan nakomen.
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IDTravel: Algemene informatie
Onder de naam IDTravel en Huttentocht.nu brengen wij een reisaanbod van actieve vakanties op de markt:
wandelen, fietsen, wintersport en expeditie reizen. IDTravel heeft op dit gebied een vertrouwde naam
opgebouwd. Wij bieden prachtige reizen aan naar bestemmingen binnen en buiten Europa.
Huttentochten 2020
Een paar huttentochten hebben wij uitgebouwd en hebben soms een andere variant gekregen. Dat geldt
bijvoorbeeld voor de huttentochten Lechtal A en B.
Wandelreizen in het voor- of najaar
Regelmatig krijgen wij vragen over wandelen in de meivakantie of in oktober. Voor deze perioden hebben wij
twee interessante reizen samengesteld:
- Wandelen in Spanje / Catalonië, zeker in het voorjaar met al zijn bloemen, is een prachtige reis.
- Tevens zijn wij op Mallorca geweest. Ook en prachtige bestemming in het voor- en najaar.
Advies
Wenst u een advies op maat, neem dan contact met ons op, want de meeste tochten hebben wij grotendeels
zelf gelopen en daardoor kunnen wij dan ook spreken uit eigen ervaring.
Onze wandelreizen met bagagetransport
U wandelt graag individueel (zonder gids) met uw familie, uw partner of vrienden? U wilt zelf uitmaken
wanneer en waar gestopt wordt? U brengt uw tijd graag door op mooie plaatsen?
Dan is het tijd om uw wandelreis met IDTravel af te spreken.
Zo werkt het:
Voor uw dagelijkse wandeling is een kleine rugzak met benodigdheden voor tijdens de tocht voldoende. Per
reis is uw bagagetransport verschillend geregeld: bij hotels is het meestal inclusief transport, bij huttentochten
over het algemeen niet. Zie hiervoor uw reisbescheiden. Met de wandelkaarten en de routebeschrijvingen,
alsmede de wetenswaardigheden van hetgeen u ziet tijdens uw wandeling, bent u volledig geïnformeerd.
Naast de wandelreizen van plaats naar plaats met vrijwel dagelijks wisseling van hotels, vindt u tevens reizen
waarin slechts een enkele keer van hotel wordt gewisseld, of zelfs een hele wandelweek vanuit één en dezelfde
plaats. Er zijn ook verschillende groepsreizen met gids/begeleider.
In de mooiste hotels hebben wij voor u kamers met douche/bad en toilet geboekt. Een gezellige atmosfeer en
een goede keuken zijn voor ons buitengewoon belangrijk. Comfort heeft steeds de hoogste prioriteit, want na
een enerverende wandeltocht doen een frisse douche en een goede maaltijd wonderen. Wij hebben dan ook
de grootste moeite gedaan de hotels volgens deze criteria te selecteren. Bij sommige reizen kunt u uit 2
categorieën kiezen.
In de berghutten slaapt u of in en slaap-lager of in meer-persoons-kamers. Het is bijna nergens mogelijk om
op een eigen kamer te slapen.
Andere landen, andere gewoontes
Ieder land vraagt van reizigers een zekere tolerantie om zich in te stellen op de gewoontes en gebruiken. Wij
proberen u een prima standaard aan te bieden, maar zijn daarbij natuurlijk afhankelijk van de gewoontes en
gebruiken in het gekozen land. Zo kan het in Frankrijk of Italië weleens voorkomen, dat het ontbijt wat
eenvoudiger is dan wat wij in Nederland gewend zijn. Daarentegen is vaak het diner in deze landen weer veel
uitgebreider dan u verwacht.
Verzekeringen
Reis- /annuleringsverzekeringen zijn niet opgenomen in de gepubliceerde prijzen. Wij raden u dan ook aan een
reis- en/of een annuleringsverzekering af te sluiten. Voorkomen is beter dan genezen. Geef op uw
reserveringsformulier aan welke verzekering u wenst en wij zorgen voor de afhandeling.
Sluit u via IDTravel geen reis- of annuleringsverzekering af, dan gaan wij ervan uit, dat u daar zelf voor
zorgdraagt. U kunt IDTravel niet verantwoordelijk stellen voor schade waartegen dit soort verzekeringen een
dekking bieden.
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Conditie
Voor de wandelreizen heeft u een normale conditie nodig en een beetje uithoudingsvermogen. Het sportief
bezig zijn, zal u veel plezier opleveren. Iedere reis is anders. Elke wandeltocht heeft weer een ander verloop.
Onvoorspelbare factoren, zoals weer, temperatuur en uw vorm-van-de-dag, hebben zeker invloed.
Onderstaande niveau-indeling dient als hulpmiddel bij het kiezen van de wandeltocht, die het beste bij u past.
Bij iedere reis staat het niveau vermeld.
Wandelen: Niveau-indeling
1. Niveau 1: licht
Eenvoudige wandeltocht voornamelijk op goede wandelpaden zonder noemenswaardige
stijgingen. U heeft voor dit niveau weinig ervaring nodig. Geschikt voor ongetrainde deelnemers. Duur
van de tochten zelden langer dan 4 uur.
2. Niveau 2: gemiddeld
Wandeltocht op wat meer geaccidenteerd terrein, zowel in vlak als heuvelachtig
gebied. Rustige stijgingen en afdalingen met bijzondere uitzichtpunten. Met een
normale conditie en enige wandelervaring goed te doen zonder noemenswaardige moeilijkheden.
Duur 4 – 6 uur.
3. Niveau 3: uitdagend
Wandeltocht met hogere moeilijkheidsgraad, gedeeltelijk in hooggebergte.
Soms zijn de wandelingen ook langer dan 6 uur, zodat een goed uithoudingsvermogen gevraagd
wordt. U voelt zich zeker op dat niveau. U bent `Tritt sicher` en heeft geen last van
evenwichtsstoornissen. U houdt van een sportieve uitdaging en bent fit/gezond genoeg. U bent in het
dagelijkse leven actief op sportgebied en kunt uw krachten goed indelen.
4. Niveau 4: zwaar
Voor de routiniers op wandelgebied. U heeft de nodige ervaring met
inspannende bergwandelingen ook in het hooggebergte. De duur en de hoogteverschillen, die
overwonnen moeten worden, zijn inspannend. U doet aan duursport en uw conditie is erg goed. Zie
ook niveau 3.
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Huttentocht Tiroler Alpen A+B+C+Z
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen/
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol
A = 8 dagen, Niveau 2-3
C = 6 dagen, Niveau 2-3
volpension

B = 7 dagen, Niveau 2-3
Z (zwaar) = 6 dagen, Niveau 3

Heeft u wel eens gedacht aan het maken van een huttentocht in Tirol? Hier is uw kans. Tussen half mei en half
oktober kan op elke gewenste dag vertrokken worden. Indien u in de periode begin mei tot half juni deze tocht
wilt maken, heeft u een aangepaste route, omdat een aantal hutten i.v.m. sneeuw pas vanaf half juni
bereikbaar kan zijn.
Het betreft hier Tirol, direct over de Oostenrijkse grens. De tochten zijn zodanig uitgezet, dat zonder gids
gelopen kan worden. De dagtrips duren allemaal zo'n 4 tot 6 uur en zijn goed bewegwijzerd. Soms heeft u de
mogelijkheid de tocht nog te verlengen met één of twee uur.

Reisplan
Variant A: 8 dagen / 7 nachten, Niveau 2-3
Dag 1
Aankomst in Hotel Kreuzeck te Weissenbach am Lech. Diner en overnachting.
Dag 2
Ontbijt en lunchpakket maken. Vanuit Weissenbach loopt u langs de rivier de Lech over één van de mooiste
wandelroutes van Oostenrijk naar Ehenbilch / Hofen en vanaf daar via Winkl naar de Gehrenalpe Hütte. Diner
en overnachting. Duur: 4-5 uur.
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Dag 3
Ontbijt en lunchpakket maken. Vanaf de Gehrenalpe via de Alpenrosenweg naar Lechaschauer alpe en via
Schneetalalpe – Tannheimer Hüt naar Gimpelhaus. Diner en overnachting. Duur: 3,5 uur.
Dag 4
Ontbijt en lunchpakket maken. Afdaling naar Nesselwängle. Wandeling over de Haldensee-Rundwanderweg en
beklimming Krinnenalpe. Diner en overnachting. Duur 3,5 uur.
Dag 5
Ontbijt en lunchpakket maken. Vanaf de Krinnenalpe via Nesselwängler Edenalpe en Gappenfeldalpe naar de
Landsberger Hütte. Als er dan nog voldoende tijd over is, kan naar keuze de Rote Spitze (2000 m, ca. 1 uur), de
Steinkarspitze (1985 m, ca. 1,5 uur) of de Lachenspitze (2050 m, ca. 2 uur) beklommen worden. Dan volgt de
afdaling naar de Landsberger Hütte, die u gedurende de gehele klim in het zicht blijft houden. Diner en
overnachting. Duur: 5,5 uur.
Dag 6
Ontbijt en lunchpakket maken. Afdaling via Lachensee, Traualpsee en Vilsalpsee naar Tannheim. Een prachtige
tocht langs 3 meren, die aan elkaar verbonden zijn door beekjes en watervallen. Aangekomen bij de Vilsalpsee
kan het pendeltreintje naar Tannheim (ca. 4 km) genomen worden. Via de Höhenweg en Grän naar de Bad
Kissinger Hütte (1788 m, voormalige Pfrontener Hütte).
Vanaf deze hut kan de Aggenstein (1987 m) bedwongen
worden (ca. 1 uur) al was het alleen maar voor het
prachtige panorama, dat u vanaf de top heeft. Daarna
terug naar de Bad Kissinger Hütte. Diner en overnachting.
: 4 uur.
Dag 7
Ontbijt en lunchpakket maken. Vandaag loopt u via
GränerHohenweg naar Sonnenalm en vandaar naar
Haldensee. Hier heeft u de mogelijkheid om met de bus
terug naar Weissenbach te gaan of zelfs te lopen over de
Jacobsweg naar Weissenbach. Duur: 4 uur tot 7 uur,
afhankelijk van de gekozen route.
Dag 8
Na het ontbijt vertrek naar huis of verlenging.

Samenvatting
Variant A:

8 dagen / 7 nachten, Niveau 2-3

De reis bestaat uit: 2 hotelovernachtingen en 5 hutovernachtingen op basis van volpension.
Wandelroutes
Duur
Hotel Kreuzeck - Gehrenalm Hütte

4-5 uur

Gehrenalm Hütte - Gimpelhaus

3-4 uur

Gimpelhaus - Krinnenalpe

3-4 uur

Krinnenalpe - Landsberger Hütte

5-6 uur

Landsberger Hütte - Bad Kissinger Hütte 4 uur
Bad Kissinger Hütte - Hotel Kreuzeck

Variant B:

4-7 uur afhankelijk van de gekozen route

7 dagen / 6 nachten, Niveau 2-3

De reis bestaat uit: 2 hotelovernachtingen en 4 hutovernachtingen op basis van volpension.
Wandelroutes
Duur
Hotel Kreuzeck - Gehrenalm Hütte

4-5 uur

Gehrenalm Hütte - Gimpelhaus

3-4 uur
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Gimpelhaus - Krinnenalpe

3-4 uur

Krinnenalpe - Landsberger Hütte

3-6 uur afhankelijk van de gekozen route

Landsberger Hütte - Hotel Kreuzeck

4-7 uur afhankelijk van de gekozen route

Variant C:

6 dagen / 5 nachten, Niveau 2-3

De reis bestaat uit: 2 hotelovernachtingen en 3 hutovernachtingen op basis van volpension.
Wandelroutes
Duur
Hotel Kreuzeck - Gehrenalm Hütte

4-5 uur

Gehrenalm Hütte - Gimpelhaus

3-4 uur

Gimpelhaus - Krinnenalpe

3-4 uur

Krinnenalpe - Hotel Kreuzeck

2-5 uur afhankelijk van de gekozen route

Variant Z(zwaar!):

6 dagen / 5 nachten, Niveau 3

De reis bestaat uit: 2 hotelovernachtingen en 3 hutovernachtingen op basis van volpension..
Wandelroutes
Duur
Hotel Kreuzeck - Otto Mayr Hütte

4 uur

Otto Mayr Hütte - Krinnenalpe

6-7 uur

Krinnenalpe - Landsberger Hütte

3-6 uur afhankelijk van de gekozen route

Landsberger Hütte – Hotel Kreuzeck

4-7 uur afhankelijk van de gekozen route

Algemene gegevens
De wandeltochten zijn allemaal goed bewegwijzerd. Het ene pad heeft soms een grotere moeilijkheidsgraad
dan het andere. Ook komen de wandelaars soms kettingen als hulpmiddel tegen. Tevens is het mogelijk tijdens
de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde hut om even bij te komen of
om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.
Om nog meer uitdaging te hebben / meer meters te maken, is het mogelijk tijdens uw dagtochten een extra lus
te lopen. Met behulp van uw gedetailleerde wandelkaart is dit geen enkel probleem. Zo kunt u heel eenvoudig
de in het dagprogramma opgenomen loopafstand uitbreiden en afstemmen op uw persoonlijke behoefte. U
komt na het lopen van de extra lus weer terug op uw hoofdroute.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo
mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel
dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks ’s morgens een lunchpakket
klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij.
De verzorging tijdens de wandeltocht is op basis van
volpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig
beschermende maatregelen te nemen tegen de zon.
De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een
pet of andere hoofdbedekking dragen. Ook
wandelstokken zijn zeker aan te bevelen.
Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Tips
1)
2)

Het is mogelijk tijdens de wandeltocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in
dezelfde hut om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.
Bij de Krinnenalpe is het mogelijk om per Mountain Car (een soort skelter) naar beneden te rijden. Erg
leuk. Tevens is hier een Kletterwald. U loopt gezekerd met behulp van touwen door de toppen van de
bomen. Ook een echte aanrader.
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3)

4)

Wij adviseren u een extra nacht(en) te boeken in Hotel Kreuzeck in Weissenbach. Vanuit dit Hotel heeft u
de volgende mogelijkheden:
- Kasteel: Schloss Neuschwanstein, gebouwd door Koning Ludwig II.
- Bezoek Burgenwelt Ehrenburg. Cultuur en natuur, familie (park) museum waar u veel kunt beleven.
Hier is ook de Highline 179 brug met een lengte van 406 m en op een hoogte van 114 m. De Highline is
in het Guinness Book of Records vermeld als de langste voetgangershangbrug in Tibet stijl ter wereld.
- Hangbrug te Holzgau. Deze brug is meer dan 200 m lang en ligt op ongeveer 100 m boven de kloof.
Het is één van de langste, hoogste en gratis toegankelijk gelegen bruggen van Oostenrijk. Een
wandeling over deze imposante brug kunt u mooi combineren met een bezoekje aan de
Simmswatervallen.
Keuze dagtrein of nachttrein.
Reist u overdag dan vertrekt u omstreeks 08.00 uur uit Nederland (afhankelijk van uw vertrekstation) en
komt u omstreeks 17.00 / 17.30 uur aan in Reutte. Daarna per bus naar Weissenbach am Lech.
Als u de nachttrein neemt, komt u ’s morgens om 08.00 uur aan in Reutte en vanaf daar ook per bus naar
Weissenbach am Lech.

Overnachtingen in de hutten
In de hutten slaapt u op meer-persoons kamers of slaaplager. Het is heel beperkt mogelijk in de hut op een
eigen kamer te slapen.

Vervoer / parkeren
Auto: parkeren (onbewaakt) bij het hotel in Weissenbach am Lech.
Treinverbinding: Nederland – Reutte, zie opties. Vanuit Reutte per bus naar Weissenbach am Lech.

Aankomstdata
Dagelijks van 15 mei tot medio oktober. Indien u in de periode begin mei tot half juni deze tocht wilt maken,
heeft u een aangepaste route, omdat een aantal hutten i.v.m. sneeuw pas vanaf half juni bereikbaar is.

Reissom p.p. op basis van volpension
Variant A
8 dagen
N 2-3

Huttentochten Tirol A+B+C+Z

Variant B Variant C Variant Z
7 dagen 6 dagen 6 dagen
N 2-3
N 2-3
N3

Volwassenen per persoon

€ 504,-

€ 449,-

€ 389,-

€ 410,-

Kinderen tot en met 13 jaar *

€ 439,-

€ 370,-

€ 310,-

n.v.t.

Administratiekosten

€ 19,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling

€ 11,-

€ 6,-

€ 6,-

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag 1 pk in hotel (voor 2 nachten)

€ 28,-

€ 28,-

€ 28,-

€ 28,-

Extra overnachting in hut met volpension vanaf

€ 52,-

€ 52,-

€ 52,-

€ 52,-

Verlengingsnacht Weissenbach logies/ontbijt volwassene

€ 55,-

€ 55,-

€ 55,-

€ 55,-

Verlengingsnacht Weissenbach logies/ontbijt kind

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

€ 45,-

Treinreis NL - Reutte retour vanaf **

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

€ 189,-

Treinreis 's nachts NL - Reutte retour vanaf **

€ 230,-

€ 230,-

€ 230,-

€ 230,-

€ 9,-

* Tijdens hotelovernachtingen slapend op de hotelkamer i.c.m. met 2 vol-betalende personen per kamer.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
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Inbegrepen:
✓ Hotelovernachting in Weissenbach bij aankomst op basis van volpension (ontbijt, lunchpakket, diner)
✓ Overnachtingen in hutten op basis van volpension
✓ Hotelovernachting in Weissenbach als afsluiting van de tocht op basis van halfpension
✓ Wandelkaarten / routebeschrijving
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting: ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Tannheimer Tal
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol
5
2
volpension

Uitstekend geschikt voor families met kinderen.

Speciaal voor wandelaars met kinderen of mensen die heel relaxed een huttentocht willen doen, hebben wij
een wandeltocht samengesteld, die leuk, uitdagend, verrassend, maar toch niet te zwaar is. Deze tocht start op
de parkeerplaats van de Krinnenalpe. Daar mag u gratis parkeren indien u vooraf uw kenteken aan ons
doorgeeft. Vanaf de parkeerplaats loopt u omhoog naar de Krinnenalpe.
Boven aangekomen heeft u een fantastisch uitzicht. Indien u niet met de bagage naar boven wilt lopen, kunt u
de stoeltjeslift gebruiken. Deze stopt boven op 100 m van de hut. U slaapt de eerste 2 nachten in de
Krinnenalpe en komt op dag 3 weer langs uw auto. U zou dus maar voor 2 nachten bagage hoeven mee te
nemen. Na het eventueel bagage omwisselen vanuit uw auto wederom maar voor 2 dagen bagage meenemen.

Reisplan
Dag 1
Aankomst Krinnenalpe. Naar boven lopen met uw rugzak (1.15 uur) of met de stoeltjeslift tegen betaling.
Lekker bijkomen van uw reis. Overnachting in de Krinnenalpe op basis van volpension.
Dag 2
Geniet van uw ontbijt en na overleg met de Huttenwirt over de route gaat u op pad.
Vandaag maakt u een rondwandeling over de Alpenrosenweg naar de Krinnenspitze (2002 m) en via de Gräner
Ödenalpe, Nesselwängler Edenalpe weer terug naar de Krinnenalpe.
Duur: 2uur / 4 uur. Overnachting in de Krinnenalpe op basis van volpension.
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Dag 3
Na het ontbijt, en vergeet niet het lunchpakket mee te nemen, gaat u of lopend of met de stoeltjeslift naar
beneden, want vandaag gaat u naar de Schneetalalpe. Op de parkeerplaats kunt u eventueel vanuit uw auto
bagage wisselen of achter laten. Hier vandaan loopt u naar Nesselwängle en vervolgens naar de
Schneetalhütte.
Duur: 3 uur.
Dag 4
Vandaag loopt u van de Schneetalhütte naar Gimpelhaus. U neemt de 418 – 417 naar de Tannheimerhütte en
vandaar over de 415 naar Gimpelhaus.
Duur 2,5 uur. Hoogteverschil 200 m.
Dag 5
Van Gimpelhaus naar de parkeerplaats bij de stoeltjeslift, die naar de Krinnenalpe gaat.
Duur: 2 uur. Met een rondje om de Haldensee 3.15 uur.
Tip: neem zwemspullen mee, want dan kunt u daar heerlijk zwemmen als het weer het toelaat.
Daarna vertrek naar huis of verlenging van uw vakantie.

Advies
Wij adviseren u een extra nacht(en) te boeken in Hotel Kreuzeck in Weissenbach. Vanuit dit hotel heeft u de
volgende mogelijkheden:
- Kasteel: Schloss Neuschwanstein, gebouwd door Koning Ludwig II..
- Bezoek Burgenwelt Ehrenburg. Cultuur en natuur, familie (park) museum waar je veel kunt beleven.
Hier is ook de Highline 179 brug met een lengte van 406 m en op een hoogte van 114 m. De Highline is in
het Guinness Book of Records vermeld als de langste voetgangershangbrug in Tibet stijl ter wereld.
- Hangbrug te Holzgau. Deze brug is meer dan 200 m lang en ligt op ongeveer 100 m boven de kloof.
Het is één van de langste, hoogste en gratis toegankelijk gelegen bruggen van Oostenrijk. Een wandeling
over deze imposante brug kunt u mooi combineren met een bezoekje aan de Simmswatervallen.
- Bij de Krinnenalpe is het mogelijk om per Mountain Car (een soort skelter) naar beneden te rijden. Erg
leuk. Tevens is hier een Kletterwald. U loopt gezekerd met behulp van touwen door de toppen van de
bomen. Ook een echte aanrader.
IDTravel huttentocht Tannheimertal is in de herfst ook heel mooi.

Algemene gegevens
De tochten zijn allemaal goed bewegwijzerd.
Tip: Ook is het mogelijk tijdens de tocht nog een extra rustdag in te passen.
Overnachtingen in de berghutten: u slaapt op meer-persoons kamers of slaaplager. Het is heel beperkt mogelijk
in de berghut op een eigen kamer te slapen. U verblijft op basis van volpension.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks ’s morgens een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. De verzorging
is dus tijdens de tocht op basis van volpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende
maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere
hoofdbedekking dragen. Ook wandelstokken zijn aan te bevelen.
Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Tip
Keuze dagtrein of nachttrein
Reist u overdag dan vertrekt u omstreeks 08.00 uur uit Nederland (afhankelijk van uw vertrekstation) en komt
u omstreeks 17.00 / 17.30 uur aan in Reutte. Daarna per bus naar Weissenbach am Lech.
Als u de nachttrein neemt, komt u ’s morgens om 08.00 uur aan in Reutte en vanaf daar ook per bus naar
Weissenbach am Lech.
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Aankomstdata
Mogelijk op iedere zondag, maandag en dinsdag vanaf 16 mei tot medio oktober. De auto kunt u gratis
parkeren op de parkeerplaats bij de Haldensee onder de Krinnenalpe. Het is niet mogelijk om uw bagage van
hut naar hut te laten brengen.
Treinverbinding: Nederland – Reutte, zie opties.

Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Tannheimer Tal

5 dagen / N 2

Volwassenen per persoon

€ 315,-

Kinderen tot en met 13 jaar

€ 255,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling volwassene

€ 7,-

Toeslag reisbureauregeling kind

€ 5,-

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht Weissenbach logies/ontbijt volwassene

€ 55,-

Verlengingsnacht Weissenbach logies/ontbijt kind

€ 45,-

Extra overnachting in hut met volpension vanaf

€ 52,-

Treinreis NL - Reutte retour vanaf *

€ 189,-

Treinreis 's nachts NL - Reutte retour vanaf *

€ 230,-

*Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
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Inbegrepen:
✓ 4 Overnachtingen in hutten op basis van volpension. (ontbijt, lunchpakket en avondeten)
✓ Wandelkaarten / routebeschrijving.
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard.
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Lechtaler Alpen A
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Niveau:
Aantal dagen:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol
3-4
8 (variant A / vernieuwd)
volpension

Reisplan
Dag 1
U reist met eigen vervoer naar Weissenbach am Lech (Oostenrijk), net over de grens bij Füssen (Duitsland). Daar
verblijft u op basis van halfpension in Hotel Kreuzeck. Dit hotel is uitermate geschikt om een uitstapje te maken
naar Füssen en om de Königschlösser in Hochschwangau te bezoeken.
Dag 2
U reist per bus naar de start van uw 6-daagse wandelroute. Na ongeveer 1 uur per bus komt u aan in SteegPrenten. De start van de route ligt direct bij de bushalte. Via de gele bewegwijzerings-borden gaat u eerst een
brede wandelweg over. Al snel ziet u de bergbeek Krabach, die u bijna de gehele dag zult blijven volgen. Zodra u
vervolgens ongeveer op de helft van de route een aantal hutten ziet, verandert de wandelweg in een
bergwandelweg. U komt in een prachtig open landschap terecht en ziet vervolgens voor u de Stuttgarter Hütte
(2310 m) liggen. Dit is vandaag uw bestemming voor de overnachting. Duur: ca. 5 uur.
Dag 3
U vervolgt uw weg richting de Erlijoch (2430 m) vanwaar u afdaalt naar de Erlachalpe op 1922 m. Vanaf dit punt
vervolgt u de wandeltocht via een uitdagende bergwandelweg naar de Leutkirchner Hütte. Het uitzicht is er
werkelijk fantastisch.
Duur: 4 uur. ↑600 m ↓700 m
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Dag 4
Na heerlijk te hebben geslapen in de Leutkirchner Hütte gaat u op pad richting uw volgende hut:
het Kaiserjochhaus (2310 m). In de volgende 3 uur wandelt u over bergruggen en langs bergtoppen, zoals de
Hirschpleiskopf en de Stanskogel. U krijgt op dit stuk wel te maken met stalen veiligheidsleuningen, maar u krijgt
er een prachtig uitzicht voor terug. Vandaag kunt u de hele dag genieten van het uitzicht over de Stanzer-vallei in
de Centrale Alpen.
Duur: 3 uur. ↑600 m ↓700 m
Dag 5
Kaiserjochhaus (2310 m) - Ansbacher Hut (2376 m)
In deze etappe slingert het pad langs het noorden en het zuiden van de hoofdkam. Eerst wandelt u op een met
gras bedekt krijtleistenen pad over de hellingen van de Grießkopfs naar de Kridlonscharte. Hier geniet u van een
indrukwekkend uitzicht op de Hintersee voordat de tocht verder gaat naar het Hinterseejoch. Vervolgens gaat
de route over de zuidelijke flank van de Vorderseespitze via een kabelverzekerd stuk naar Alperschonjoch (2303
m). Tenslotte voert de etappe over het Flarschjoch naar de Ansbacherhütte, de hoogstgelegen hut in de
Lechtaler Alpen.
Duur: 4-5 uur. ↑600 m ;↓500 m
Dag 6
Ansbacher Hütte (2376 m) - Frederic-Simms Hütte (2002 m)
Let op: de afdaling naar de Simms Hütte is heel pittig: let goed op en blijf geconcentreerd.Na een lekker ontbijt
gaat u van de Ansbacher Hütte over het Stierlahnzugjoch naar de Frederic-Simms Hütte.
Duur: ca. 4-5 uur. ↑600 m ↓960 m.
Optioneel.
Maak een ommetje naar de Feuerspitze 2852 m. Overnachting op basis van volpension.
Dag 7
Na het ontbijt vertrekt u van de Frederic-Simms Hütte via 636 – 65 Sulzalm naar Stockach.
Duur: 4,5. uur. ↑400 m ↓1000 m
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Hier neemt u de bus naar Reutte en uitstappen in Weissenbach am Lech. Overnachting in Hotel Kreuzeck en
heerlijk bijkomen van een prachtige tocht.
Dag 8
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Extra hutovernachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde hut
om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.

Overnachtingen in de hutten
In de hutten slaapt u op meer-persoons kamers of slaaplager. Het is heel beperkt mogelijk in de hut op een eigen
kamer te slapen.

Tips
1) Keuze dagtrein of nachttrein.
Reist u overdag dan vertrekt u omstreeks 08.00 uur uit Nederland (afhankelijk van uw vertrekstation) en
komt u omstreeks 17.00 / 17.30 uur aan in Reutte.. Daarna neemt u de bus naar Weissenbach am Lech,
Hotel- Pension Kreuzeck.
Als u de nachttrein neemt, komt u ’s morgens om 08.00 uur aan in Reutte en vanaf daar ook per bus naar
Weissenbach am Lech.
2) Wij adviseren u een extra nacht(en) te boeken in Hotel-Pensio Kreuzeck in Weissenbach. Vanuit dit hotel
heeft u de volgende mogelijkheden:
Kasteel: Schloss Neuschwanstein, gebouwd door Koning Ludwig II.
Bezoek Burgenwelt Ehrenburg. Cultuur- en natuur, familie (park) museum waar u veel kunt beleven.
Hier is ook de Highline 179 brug met een lengte van 406 m een hoogte van 114 m. De Highline is in het
Guinness Book of Records vermeld als de langste voetgangershangbrug in Tibet stijl ter wereld.
- Hangbrug te Holzgau. Deze brug is meer dan 200 m lang en ligt op ongeveer 100 m boven de kloof. Het
is één van de langste, hoogste en gratis toegankelijk gelegen bruggen van Oostenrijk. Een wandeling
over deze imposante brug kunt u mooi combineren met een bezoekje aan de Simms watervallen.
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Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks ’s morgens een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. De verzorging is
dus tijdens de tocht op basis van volpension. Omdat men op hoogte loopt, is het verstandig beschermende
maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan.
Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen. Ook wandelstokken zijn zeer zeker aan te bevelen.
Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot 25 september

Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Lechtaler Alpen A

Variant A
8 dagen / N 3-4

Volwassenen per persoon

€ 480,-

Toeslag 1 pk in hotel

€ 28,-

Toeslag reisbureau regeling

€ 11,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht Weissenbach LO

€ 55,-

Extra overnachting in hut incl. volpension vanaf

€ 52,-

Treinreis NL - Reutte retour vanaf *

€ 189,-

Treinreis 's nachts NL - Reutte retour vanaf *

€ 230,-

* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in hotel 3*
✓ 5 x Overnachting in berghutten
✓ 7 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 7 x Diner
✓ 6 x Lunchpakket
✓ Routebeschrijving
✓ Routekaart
✓ Buskaart Weissenbach am Lech - Steeg
✓ Gratis parkeerplaats (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
Let op:
Het is niet mogelijk om uw bagage van hut naar hut te laten brengen.
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Huttentocht Lechtaler Alpen B
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Niveau:
Aantal dagen:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol
3
7 (variant B / vernieuwd)
volpension

Reisplan
Dag 1
U reist met eigen vervoer naar Oostenrijk en overnacht in Hotel Troschana 3* te Flirsch am Arlberg. In dit hotel
verblijft u op basis van volpension. Lunchpakket krijgt u op dag 2 mee als u start met uw huttentocht.
Dag 2
Vanuit St. Anton of Zürs naar de Stuttgarter Hütte. Vandaag kunt u kiezen uit 2 varianten.
Variant 1: Bij mooi weer
Met de bus (gratis) naar St. Anton in Arlberg. Vandaar met de lift naar Galzig, daar uitstappen en via de Ulmer
Hütte naar de Stuttgarter Hütte. Duur: 4-5 uur. ↑800 m ↓500 m. U kunt in Galzig ook de 2e lift nemen naar
Valluga en vandaar wandelen naar de Stuttgarter Hütte. Duur: 2 uur. ↑200 m ↓500 m.
Variant 2:
Met de bus (gratis) naar St. Johan en daar overstappen op de bus naar Zürs-Lech. Deze bus dient u te betalen.
Vanuit Zürs wandelt u in een heel rustig tempo in iets meer dan 2 uur naar de Stuttgarter Hütte. Een heerlijk
rustig begin van uw uitdagende huttentocht. Duur: 2uur. ↑600 m. Heeft u nog zin in een mooie tocht: vanuit
de Stuttgarter Hütte kunt u naar de Fanggekarspitze (2640 m) gaan en weer terug. Duur totaal. 3uur.
Dag 3
Stuttgarter Hütte (2305 m) - Leutkircher Hütte (2261 m). Vandaag een pittige dagtocht. De route begint in
oostelijke richting en al snel passeert u de Erlijoch (2430 m) tussen Erlispitze en Fanggekarspitze. Vervolgens
gaat het pad langs de Erlachalpe in het Almajurtal onder de top van de Valluga berg. Hierna bereikt u de Stapfe-
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Tobel. Enige oplettendheid is vereist, aangezien dit deel gevaarlijk kan zijn bij regen of sneeuw. Dit traject kan
worden vermeden door de alternatieve route te nemen via de Erlachalpe en Bodenalpe. Deze etappe zouden
wij u willen adviseren. De Leutkircher Hütte op de Almajurjoch biedt een comfortabele overnachtingplek. Duur:
4-5 uur. ↑600 m ;↓700 m.
Dag 4
Leutkircher Hütte (2261 m) - Kaiserjochhaus (2310 m). Beklim de groene hellingen van de Stankogels, met 2757
m het hoogste punt van de etappe (de klim duurt ongeveer een uur). Vervolgens wandelt u door fleurige
bloemenvelden naar de volgende bestemming. Aan de andere kant van het dal ligt de imposante Hoge Riffler
(3168 m). Dit bergmassief behoort tot de Verwallgruppe. Het laatste deel van de etappe is kort, maar intensief
en leidt u naar het Kaiserjochhaus, gelegen in een beschut dal op het Kaiserjoch tussen Grießkopf en
Bergleskopf. Vandaag kunt u de hele dag genieten van het uitzicht over de Stanzer-vallei in de Centrale Alpen.
Duur: 3 dagen.↑600 m ↓700 m.
Dag 5
Kaiserjochhaus (2310 m) - Ansbacher Hut (2376 m). In deze etappe slingert het pad langs het noorden en het
zuiden van de hoofdkam. Eerst wandelt u op een met gras bedekt krijtleistenen pad over de hellingen van de
Grießkopfs naar de Kridlonscharte. Hier geniet u van een indrukwekkend uitzicht op de Hintersee voordat de
tocht verder gaat naar het Hinterseejoch. Vervolgens gaat de route over de zuidelijke flank van de
Vorderseespitze via een kabelverzekerd stuk naar het Alperschonjoch (2303 m). Tenslotte voert de etappe over
het Flarschjoch naar de Ansbacherhütte, de hoogstgelegen hut in de Lechtaler Alpen.
Duur: 4-5 uur. ↑600 m ↓500 m.
Dag 6
Ansbacher Hütte – Fritzhütte – Hotel Troschana. Voor deze dag hebben wij een tweetal varianten.
Variant 1:
Vanaf de Ansbacher Hütte daalt u af naar de Fritzhütte. U vervolgt uw weg door de prachtige Schnanner Klamm
naar Schnann en dan via de Jakobsweg naar Flirsch. Duur: ca. 3 uur. ↑20 m ↓1200 m.
Variant 2:
Vanaf de Ansbacher Hütte naar de Fritzhütte en direct naar Flirsch. Duur: ca. 3 uur. ↑0 m ↓1200 m.
Dag 7
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Extra hutovernachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde hut
om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.

Overnachtingen in de hutten
In de hutten slaapt u op meer-persoons kamers of slaaplager. Het is heel beperkt mogelijk in de hut op een
eigen kamer te slapen.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. In de hutten zijn goede
voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars kunnen dagelijks ’s morgens een
lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis
van volpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de
zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus altijd een pet of andere hoofdbedekking dragen. Ook
wandelstokken heeft u zeker nodig tijdens deze reis. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot 25 september
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Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Lechtaler Alpen B

Variant B 7 dagen / N 3

Volwassenen per persoon

€ 410,-

Toeslag 1 pk in hotel

€ 30,-

Toeslag reisbureauregeling

€ 7,-

Administratie kosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht Flirsch am Arlberg incl. halfpension

€ 58,-

Extra overnachting in hut incl. volpension vanaf

€ 52,-

Treinreis NL – St Johan am Arlberg retour vanaf *

€ 230,-

* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Vanaf station St. Johan am Arlberg neemt u de bus naar Flirsch am Arlberg.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Let op: Route- en andere wijzigingen voorbehouden.
Het is niet mogelijk om uw bagage van hut naar hut te laten brengen
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in ***hotel
✓ 4 x Overnachting in berghutten
✓ 6 x Ontbijt of ontbijt buffet
✓ 6 x Diner
✓ 5 x Lunchpakket
✓ Routebeschrijving.
✓ Routekaart.
✓ Buskaart Flirsch am Arlberg – St Johan am Arlberg
✓ Gratis parkeerplaats (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Adelaarsroute
tentOostenrijkoafvsfvsafcht Lechtaler Alpen C: Adelaarsroute
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Niveau:
Aantal dagen:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol / Lechtaler Alpen
3-4
6
volpension

Deze mooie tocht start aan de zuidzijde van het bergmassief in Pflirsch am Arlberg. Deze tocht is speciaal
samengesteld voor de ervaren bergwandelaars, die een korte en uitdagende huttentocht willen maken. U komt
zeker aan uw trekken tijdens deze tour, die door het hoge alpine berggebied gaat. Met name de 2e wandeldag
is pittig te noemen en maakt u gebruik van staalkabels, die daar in de rotsen zijn vastgemaakt. Deze dienen als
extra steunpunt. De laatste hut, de Stuttgarter Hütte, ligt schitterend op de kam van een berg. Recentelijk is hij
verbouwd en het is gewoon een luxe hut. Deze tocht hebben wij nu 2 jaar in ons bestand en is erg geliefd.

Algemene gegevens
De tochten zijn allemaal goed bewegwijzerd. Het ene pad heeft soms een grotere moeilijkheidsgraad dan het
andere. Ook komen de wandelaars soms, als hulpmiddel, kettingen of ladders tegen. U kunt altijd zelf uw route
aanpassen aan de omstandigheden. De door ons beschreven route is slechts een voorbeeld. Vraag voor vertrek
uw huteigenaar om advies over de te volgen route. Huteigenaren zijn over het algemeen moeilijk bereikbaar.
Wij hebben vanzelfsprekend alle hutten gecheckt. Toch willen wij u vragen om altijd de dag voor aankomst
even de hut te bellen om te zeggen dat u de volgende dag daar aankomt. Zeker bij slecht weer is het van
belang, dat men weet dat u onderweg bent en er dus aankomt.

Parkeren
De auto's kunnen bij het Hotel Troschana in Flirsch am Arlberg gratis geparkeerd worden (onbewaakt).
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Reisplan
Dag 1
U reist naar Oostenrijk met eigen vervoer naar Hotel Troschana in Flirsch am Arlberg. In dit hotel of één van
onze alternatieve hotels verblijft u op basis van halfpension. Lunchpakket krijgt u op dag 2 mee.
Dag 2
Speciaal voor IDTravel kan vandaag uw bagage met een lift naar de 1e hut gebracht worden. Kosten € 10,- voor
alle bagage samen. U kunt op deze wandeldag er voor kiezen om alleen met een dagrugzakje omhoog te lopen.
Deze dag zal u naar de Ansbacher Hütte brengen. U kunt vanaf Flirsch dorp lopen naar de Fritzhütte. Daarna
naar de Ansbacher Hütte via een behoorlijk pittige klim. Overnachting op basis van volpension.
Duur: 4-5 uur. ↑1200 m
Alternatief:
Met de bus naar Schann of lopen naar Schann en daar via de Klamm naar de hut.
Dit is een stevige klim omhoog, maar zeker de moeite waard en wandelstokken zijn een must.
Duur: 4-5 uur. ↑1200 m
Dag 3
Vandaag loopt u, met uw rugzak, van de Ansbacher Hütte naar Kaiserjochhaus. Dit is een mooie tocht maar wel
pittig, omdat hij veel vraagt van de concentratie. Deze route is onderdeel van Route der Adler. Het
Kaiserjochhaus ligt op 2310 m hoogte. Overnachting op basis van volpension.
Duur: 5-6 uur. ↑520 m ;↓580 m
Dag 4
Kaiserjochhaus – Leutkircher Hütte – Stuttgarter Hütte.
Vandaag een pitte dagtocht. Het eerste deel tot aan de Leutkircher Hütte is niet zo zwaar en duurt ongeveer 2
uur. Zeker het tweede deel moet u goed oppassen wat betreft klim- en klauterwerk. U komt in een prachtig
open landschap terecht en ziet vervolgens voor u de Stuttgarter Hütte (2310 m) liggen. Dit is uw bestemming
vandaag. Een geheel gerenoveerde hut. Het lijkt wel een berghotel.
Duur: 7-8 uur. ↑600 m ;↓700 m.
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Dag 5
Vandaag zijn er vanaf de Stuttgarter Hütte 2 mogelijkheden.
1e optie:
De langste tocht. Duur. 4-5 uur.
Via de 645 Rauher Kopf, bock backschachtel en daar volgt u richting Friedrichmeyerweg en loopt u via
Talialpe naar Lech.
2e optie:
Via de Rauher Kopf naar de Rufikopf gondel en vandaar naar beneden lopen of indien u het helemaal heeft
gehad met de gondel naar beneden. Duur: 3-5 uur. ↓600 m. Afhankelijk van de routekeuze.
Aangekomen in Lech of Zürs neemt u de bus richting St Anton am Arlberg. Daar overstappen op de bus naar
Landeck/Zamst en u stapt uit te Flirsch am Arlberg.
Vandaag slaapt u wederom in uw starthotel en tevens eindbestemming van deze reis.
Duur: 3-5 uur. ↓600 m. Afhankelijk van de routekeuze.
Dag 6
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Extra hutovernachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde hut
om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.

Overnachtingen in de hutten
In de hutten slaapt u op meer-persoons kamers of slaaplager. Het is heel beperkt mogelijk in de hut op een
eigen kamer te slapen.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. In de hutten zijn goede
voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars kunnen dagelijks ’s morgens een
lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis
van volpension. Omdat men op hoogte loopt is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de
zon. De UV stralen komen extra hard aan.
Dus altijd een pet of andere hoofdbedekking dragen. Ook wandelstokken heeft u zeker nodig tijdens deze reis.
Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Aankomstdata
Dagelijks van 27 juni tot 25 september.

Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Adelaarsroute

6 dagen / N 3-4

Volwassenen per persoon

€ 349,-

Toeslag 1 pk in hotel p.p. 2 nachten

€ 30,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling

€ 7,-

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht Flirsch HP

€ 58,-

Extra overnachting in hut incl. volpension vanaf

€ 52,-

Treinreis NL - St. Johan (Arlberg) retour dagtrein vanaf*

€ 230,-
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* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Vanaf station St. Johan am Arlberg neemt u de bus naar Flirsch am Arlberg.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting in ***hotel
✓ 3x Overnachting in berghutten
✓ 5x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5x Diner
✓ 5x Lunchpakket
✓ Routebeschrijving
✓ Gratis parkeerplaats (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Holzgauer Wetterspitz
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Niveau:
Aantal dagen:
Verzorging:

Oostenrijk
Tirol / Lechtaler Alpen
2-3
7
volpension

Deze huttentocht, ontwikkeld voor de wandelaars, die nog niet zoveel bergwandelervaring hebben maar toch
willen genieten van het hoog alpine gebergte, hebben wij gemaakt in samenwerking met de Hüttenwirt van de
Ansbacher Hütte. De Hüttenwirt zal dan ook bij aankomst in zijn hut, indien nodig, nog een toelichting geven op
de tocht.

Reisplan
Dag 1
Aankomst Flirsch am Arlberg.
U reist naar Oostenrijk met eigen vervoer naar Hotel Troschana in Flirsch am Arlberg. In dit hotel of één van
onze alternatieve hotels verblijft u op basis van halfpension. Lunchpakket krijgt u op dag 2 mee.
Dag 2
Ansbacher Hütte 2376 m.
Speciaal voor IDTravel kan vandaag uw bagage met de lift naar de 1e hut gebracht worden. Kosten € 10,- voor
alle bagage samen. U kunt op deze wandeldag er voor kiezen om alleen met een dagrugzakje omhoog te lopen.
Deze dag zal u naar de Ansbacher Hütte brengen. U kunt vanaf Flirsch dorp lopen naar de Fritzhütte. Daarna
naar de Ansbacher Hütte via een behoorlijk pittige klim. Overnachting op basis van volpension.
Duur: ca. 4,5 uur. ↑1000 m↓500 m
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Alternatief:
Met de bus naar Schann of lopen naar Schann en daar via de Klamm naar de hut. Dit is een stevige klim
omhoog maar zeker de moeite waard en wij adviseren u om stokken mee te nemen.
Duur 4 - 5 uur.
Dag 3
Ansbacher Hütte – Gasthof Hermine Madau.
Duur ca. 3 uur. ↑90 m↓1155 m.
Uw pad begint licht stijgend tot aan Flarsjoch (2464 m). U begint nu aan de afdaling en vervolgt uw weg tot aan
de splitsing. Hier gaat u richting de Alperschonalpe (1670 m). Daarna wandelt u over de weg naar Gasthof
Hermine (1308 m).
Dag 4
Gasthof Hermine Madau - Frederic Simms Hütte.
Duur: ca. 5-6 uur. ↑800 m↓50 m.
Voor de geoefende wandelaar is er de “Madauer Höhenweg” als alternatief voor de Schotterstrasse tot na
Bach. Vervolgens gaat u verder naar Stockach. Vanaf hier richting de Sulzalm en daarna omhoog naar de
Frederic Simms Hütte.

Dag 5
Simms Hütte - Ansbacher Hütte 2376 m.
Duur ca. 5 uur. ↑600 m↓225 m.
Vanaf de hut gaat het omhoog door een prachtige omgeving naar de Kalberlahnzugjoch (2585 m). Vanaf hier
met een lichte stijging naar de Stierlahnzugjoch (2596 m). Nu volgt er een steile afdaling, met touw gezekerd,
richting Knappenböden. Vanaf de Knappenböden en de bekende splitsing naar Madau gaat u terug naar de
Ansbacher Hütte. Route 3:Voor de gasten die er geen genoeg van krijgen: over de top van de Samspitze
(2624 m) naar Alperschonjoch. Dan door de mooie Schnanner Klamm naar Schnann en verder over de
Jakobsweg naar Flirsch.
Duur 4,5 uur.
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Dag 6
Voor deze dag hebben wij een drietal varianten.
Variant 1:
Vanaf de Ansbacher Hütte daalt u af naar de Fritzhütte. U vervolgt uw weg door de prachtige Schnanner
Klamm naar Schnann en dan via de Jakobsweg naar Flirsch. Duur ca. 3 uur. ↑20 m↓1200 m
Variant 2:
Vanaf de Ansbacher Hütte naar de Fritzhütte en direct naar Flirsch.
Duur ca. 2,5 uur. ↑0 m↓1200 m
Variant 3:
Deze is speciaal voor echte klimmers en Alpinefreaks. Vanaf de Ansbacher Hütte klimt u naar de Samzspitze
(2624 m). Afdaling via pad nr. 635 naar de Schanner Klam. Dan verder naar Schnann en via de Jakobsweg
naar Flirsch. Duur ca. 4,5 uur. ↑250 m↓1450 m
Dag 7
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Algemene gegevens
De tochten zijn allemaal goed bewegwijzerd. Het ene pad heeft soms een grotere moeilijkheidsgraad dan het
andere. Ook komen de wandelaars soms, als hulpmiddel, kettingen of ladders tegen. U kunt altijd zelf uw route
aanpassen aan de omstandigheden. De door ons beschreven route is slechts een voorbeeld. Vraag voor vertrek
uw huteigenaar om advies over de te volgen route. Huteigenaren zijn over het algemeen moeilijk bereikbaar.
Wij hebben vanzelfsprekend alle hutten gecheckt. Toch willen wij u vragen om altijd de dag voor aankomst
even de hut te bellen om te zeggen dat u de volgende dag daar aankomt. Zeker bij slecht weer is het van
belang, dat men weet dat u onderweg bent en er dus aankomt. Het is niet mogelijk om uw bagage van hut naar
hut te laten brengen.

Uitrusting
Een goede rugzak en bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen zijn aan te bevelen.
Een must en ook heel praktisch: 2 telescoopstokken. Poncho tegen de regen en slippers voor in de hut.
Warme trui, etc. want het weer kan in de bergen erg wisselvallig zijn. Ook gamaschen, die uw broek en
schoenen beschermen tegen modder en regen, zijn erg handig.
Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. Neem een pet
of andere hoofdbedekking mee. Ook dient u een lakenzak mee te nemen (eventueel zeer goedkoop te
verkrijgen via Bol.com) en vanzelfsprekend uw persoonlijke uitrusting. De wandelaars kunnen dagelijks ’s
morgens een lunchpakket klaarmaken. De verzorging is tijdens de tocht op basis van volpension. Lijst van
benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.
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Parkeren
De auto's kunnen bij Hotel Troschana in Flirsch am Arlberg gratis geparkeerd worden (onbewaakt).

Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot 25 september.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Holzgauer Wetterspitz

7 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 390,-

Kinderen van 12 tot 14 jaar

€ 309,-

Administratiekosten

€ 19,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling

€ 8,- pp

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Toeslag 1 pk in hotel 2 nachten

€ 30,-

Extra overnachting in hut incl. volpension vanaf

€ 58,-

Verlengingsnacht Hotel Troschana 3* halfpension volw.

€ 44,-

Verlengingsnacht Hotel Troschana 3* halfpension kind.

€ 52,-

Treinreis NL - St. Johan (Arlberg) retour dagtrein vanaf *

€ 230,-

* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting in hotel 3*
✓ 4x Overnachting in berghutten
✓ 6x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 6x Diner
✓ 5x Lunchpakket
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard.
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentochten Dachstein A+B+C+D
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Salzburgerland
A = 8 dagen B = 7 dagen
2-3
halfpension

C = 6 dagen

D = 5 dagen

In het Salzburgerland is de Dachstein West één van Oostenrijks mooiste berggebieden. Met name het
kalkplateau is zeer indrukwekkend. Meren, beken, gletsjers, bossen, almen en hutten vormen een prachtig
decor om door te wandelen. Deze huttentocht start in Abtenau, Hotel Gutjahr 4*S of één van de andere hotels
waar wij mee samenwerken. U mag altijd gebruik maken van de hotelfaciliteiten van Hotel Gutjahr 4* Sup. Dit
hotel beschikt onder andere over diverse wellness- en cosmetic-faciliteiten, fitnessruimte en een zwembad met
Chillout-Lounge. De dagtrips zijn allemaal zo'n 4 tot 6 uur en zijn goed bewegwijzerd. Er zijn 4 varianten: A= 8
dagen, B = 7 dagen, C = 6 dagen en D = 5 dagen.
Hier en daar heeft u de mogelijkheid de tocht nog te verlengen met één of twee uur. Ook is het mogelijk
tijdens uw tocht een rustdag in te lassen. U verblijft dan een extra nacht in één van onze Almhutten. Op de dag
van aankomst zal de hoteleigenaar u nog een toelichting geven op de tocht. De mogelijkheid bestaat om
materiaal te huren voor deze tochten, zoals bergwandelschoenen, rugzak en wandelstokken. Zie opties bij de
reissom.

Variant A: 8 dagen / 7 nachten
Reisplan
Dag 1
U reist met eigen vervoer, per trein of per vliegtuig (via Salzburg) naar Abtenau (712 m), Salzburger Land, in
Oostenrijk. Hier verblijft u op basis van halfpension in Hotel Gutjahr 4*S of één van de andere hotels waar wij
mee samenwerken.
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Dag 2
Vanaf Abtenau rijdt u met de bus naar Voglau/Pichl (617 m, ca. 5 minuten rijtijd). Vanaf hier begint de 6-daagse
wandeling naar de Rettenegghut (1211 m) op de Postalm : Oostenrijks grootste samenhangend almgebied in
de Osterhorngroep. De weg leidt door prachtige natuur: bossen en langs de “Aubach”. Langzaam stijgend
verloopt de weg over de Außerlienbachalm naar boven naar de mooie Postalm, waar koeien en paarden de
zomer doorbrengen. Vandaag wandelt u ca. 4,5 uur. ↑600 m ↑150 m.
Dag 3
Vandaag verloopt de wandeling van de Rettenegghut (1211 m) naar de Rottenhofhut (1371 m) in het
Dachstein-West gebied. Dit is een stevige wandeldag, waarbij u af en toe door bossen loopt en van het uitzicht
kunt genieten op de Dachstein Gletscher, naar het dorpje Russbach (800 m), waar u westelijk langskomt, naar
het Dachstein-West gebied loopt. Langs de Franzlalm leidt de wandelweg naar de Rottenhofhut in het
gemeentegebied van Annaberg. Duur: ca. 4,5 uur. ↑1000 m ↓850 m.
Dag 4
Na het ontbijt in de Rottenhofhut (1371 m) gaat de wandeling verder naar de Stuhlalm (1467 m), die onder de
indrukwekkende Donnerkogel en Gosaukamm ligt. Vanaf de Stuhlalm heeft u een prachtige blik op de
Bischofsmütze, een van de markante punten van het Dachstein gebergte. Vandaag voert de wandeling door
hoormoeras en steenhellingen. Een wandeldag met prachtige uitzichten. Duur: ca. 3 uur. ↑200 m ↓100 m.
Dag 5
Vanaf de Stuhlalm (1467 m) volgt vandaag een prachtige hoge wandeltocht naar de Mahdalm (1530 m) met
een fantastisch uitzicht tot aan de Grossglockner. De route van vandaag is zo nu en dan voorzien van stalen
veiligheidslijnen. Duur: ca. 3,5 uur. ↑250 m ↓200 m.
Dag 6
Vandaag verlaat u de Mahdalm (1530 m) en wandelt u verder naar de Gsengalm (1450 m), die in de berggroep
van het Tennengebirge ligt. U loopt door een boeiend landschap naar het dorp Annaberg. Aan de overkant van
het dal wandelt u een rustig dal in aan de
voet van het Tennegebirge. Nu volgt een
pittige route naar boven richting de berg
Schober, die boven de Gsengalm ligt. Aan het
einde van deze mooie wandeling bereikt u de
Gsengalm – naast de kleine en grote
Traunstein - vanwaar u van een prachtig
uitzicht op het Abtenauer dal kunt genieten.
Duur: ca. 6 uur. ↑1000 m ↓950 m.
Dag 7
Na een heerlijk ontbijt in de Gsengalm
wandelt u terug naar Abtenau (700 m). Voor
de afdaling heeft u de keus uit twee
varianten, die allebei langs de Karkogelhut
leiden. Daar heeft u de mogelijkheid met de
zomerrodelbaan naar het dal te gaan. Vanaf
het dalstation van de Karkogelbaan heeft u nog een makkelijke wandeling naar het starthotel, waar u nog
heerlijk kunt genieten van de wellness-faciliteiten.. Indien u kiest om wandelend naar beneden te gaan, zult u
daar geen spijt van hebben, want de wandelweg naar beneden is zeker de moeite waard. Onderweg heeft u
een prachtige blik op het Tennengebirge. Bij terugkeer in Abtenau heeft u nog een overnachting in één van
onze geselecteerde hotels.
Dag 8
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.
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Tip
U kunt in deze regio ook mooie mountainbiketochten maken. In het hotel kunt u een goede mountainbike
huren. De hoteleigenaar zelf is een enthousiaste mountainbiker en kan u dus uitstekend over de mogelijke

tochten adviseren.

Variant B: 7 dagen / 6 nachten
Deze reis bestaat uit 2 hotelovernachtingen en 4 overnachtingen in hutten op basis van halfpension.
1. Aankomst Abtenau en overnachting in één van onze geselecteerde hotels.
2. Overnachting in de Rettenegg Hütte (1211 m). Duur 4-5 uur. ↑600 m ↑150 m.
3. Overnachting in Rottenhof Hütte (1371 m.) Duur: afhankelijk van de keuze van route 2,5 tot 5 uur.
Hoogteverschil 500m. ↑200 m ↓100 m.
4. Overnachting in Stuhlalm (1467 m) Duur: ca. 3-4 uur. ↑250 m ↓200 m.
5. Overnachting in Gsengalm (1450 m) Duur: ca.3-4 uur. ↑50 m↓750 m.
6. Overnachting in uw starthotel.
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Variant C: 6 dagen / 5 nachten
Deze reis bestaat uit 2 hotelovernachtingen en 3 overnachtingen in hutten op basis van halfpension.
1. Aankomst Abtenau en overnachting in één van onze geselecteerde hotels.
2. Overnachting in Rottenhof Hütte (1371 m). Duur: afhankelijk van de keuze van route 2,5 tot 5 uur.
Hoogteverschil 500 m. ↑200 m ↓100 m.
3. Overnachting in Stuhlalm (1467 m) Duur: ca. 3-4 uur. ↑250 m ↓200 m.
4. Overnachting in Gsengalm (1450 m) Duur: ca.3-4 uur. ↑50 m. ↓750 m.
5. Overnachting in uw starthotel.
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.
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Variant D: 5 dagen / 4 nachten
Deze reis bestaat uit 2 hotelovernachtingen en 2 overnachtingen in hutten op basis van halfpension.
1. Aankomst Abtenau en overnachting in één van onze geselecteerde hotels.
2. Overnachting in Rottenhof Hütte (1371 m) Duur: afhankelijk van de keuze van route 2,5 tot 5 uur.
Hoogteverschil 500 m.
3. Overnachting in Gsengalm (1450 m) Duur: ca. 3-4 uur. ↑50 m ↓750 m.
4. Overnachting in uw starthotel.
Na het ontbijt uitchecken: uw vakantie verlengen of vertrek naar huis.

Vervoer / transfers / parkeren
De auto kunt u bij het hotel in Abtenau gratis parkeren (onbewaakt).
Treinverbinding: Nederland - Golling, zie tevens bij opties.

Aankomstdata
Dagelijks van begin mei tot medio oktober.
Indien u in de periode begin mei tot half juni deze tocht wilt maken, heeft u eventueel een aangepaste route,
omdat een aantal locaties i.v.m. sneeuwresten moeilijk bereikbaar kan zijn.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Variant A:
8 dagen
N 2-3

Huttentochten Dachstein A+B+C+D

Variant B: Variant C: Variant D:
7 dagen 6 dagen 5 dagen
N 2-3
N 2-3
N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 471,-

€ 415,-

€ 365,-

€ 310,-

Kinderen tot en met 13 jaar *

€ 380,-

€ 340

€ 295,-

€ 235,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling

€ 10,-

€ 8,-

€ 6,-

€ 9,-

Opties
Toeslag 1 pk in hotel 4* (2 x nachten)

€ 40,-

Verlengingsnacht hotel 4* Abtenau LO / halfpension

€ 72,- / € 84

Verlengingsnacht hotel 4* Abtenau. Kind LO /
halfpension

€ 48,- / € 55,-

Extra overnachting in hut incl. halfpension

€ 53,-

Treinreis NL - Golling retour dagtrein vanaf**

€ 205,-

Treinreis kinderen tot en met 14 jaar retour

€ 53,-

Transfer taxi van station Golling - Abtenau

€ 36,- (enkele reis)

Materiaalhuur: wandelstokken

€ 10,-

*Kinderkorting alleen van toepassing bij een verblijf op de hotelkamer samen met 2 vol-betalende personen.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
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Inbegrepen:
✓ 2 Hotelovernachtingen in Abtenau op basis van halfpension (diner / ontbijt)
✓ 2 (reis D), 3 ((reis C), 4 (reis B) en 5 (reis A) Overnachtingen in hutten op basis van halfpension in meerpersoons kamers
✓ Buskaartje naar de startplaats van de tocht
✓ Wandelkaarten / routebeschrijving
Niet inbegrepen
• Lunchpakket: te reserveren in de hutten voor € 8,- p.p. en in het hotel voor € 12,- p.p.
Het lunchpakket bestaat uit 2 belegde broodjes, 1 fles drinken en 1 x fruit
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeristenbelasting ter plaatse te voldoen
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Hutttentocht Silvretta Groepsreis
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Vorarlberg
8 / groepsreis
3
halfpension

Het Silvretta bergmassief is bekend om zijn vele hoge bergen, prachtige uitzichten en bergmeren. Aan de voet
van het imposante Silvrettamassief ligt het dorpje Galtür. Hier start uw tocht door het uitdagende bergmassief
op de grens van Oostenrijk en Zwitserland. Een week lang trekt u samen met uw berggids door dit
Alpenmassief en maakt u de prachtigste tochten hoog de bergen in, naar het rijk van de korstmossen,
krumholz, blauwe gentiaan en edelweiss. De wandelingen zijn pittig, maar wij nemen alle tijd om te genieten
van de vergezichten en de bijzondere alpien flora en fauna. U overnacht in berghutten. Tijdens de tocht blijft
uw gids de gehele week bij u om u kennis te laten maken met het wandelen in het hoog alpine gebergte. Dit is
een tocht die u lang zal bijblijven.

Reisplan
Dag 1
Aankomst in Galtür
Individuele aankomst. Aan de voet van dit bergassief ligt omgeven door indrukwekkende bergen Hotel
Rössle 4* (zwembad / wellness). 's Avonds kennismaking met uw gids en medereizigers. Hier start uw
uitdagende huttentocht.
Dag 2
Galtür - Heidelbergerhütte. Duur: 6 uur
U keert Galtür de rug toe en wandelt bergopwaarts over de panoramaweg in de richting van Lareinalpen
(1860 m). Vandaar langs de Zollhütte-Ritzenjoch 2688 m naar de Heidelbergerhütte. Overnachting in de hut op
basis van halfpension.
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Dag 3
Heidelbergerhütte - Jamtalhütte. Duur: 6 - 7 uur.
Na het vroege ontbijt vertrekt u vanaf de Heidelbergerhütte. Dit wordt een zware dag met 3 bergen van meer
dan 3000 m hoogte: Breite Krone 3079 m, Grenzeckkopf 3048 m en Bischofspitze 3029m. Op diverse plaatsen
zal de gids ons langs en over de sneeuwvelden loodsen. Afdaling naar de Jamtalhütte. 2165 m. Overnachting in
de hut op basis van halfpension.

Dag 4
Jamtalhütte - Wiesbadnerhütte. Duur: 6 - 7 uur.
Wederom vroeg opstaan. Vandaag gaat u over de Getschnerscharte 2839 m - Bieltal-adsatetl 2652 m naar de
Wiesbadnerhütte 2443 m. Overnachting in de hut op basis van halfpension.
Dag 5
Wiesbadnerhütte - Silvrettahütte. Duur: 5 - 6 uur.
Vandaag gaat de wandeltocht de grens over naar Zwitserland. Vanuit de hut gaat u door het Klostertal naar de
Klöstertalerhütte. Deze is niet bemand (nicht bewirtschaftet). U gaat de Rote Furka over van 2688 m en
passeert de grens met Zwitserland om naar de Silvrettahütte te gaan. In deze Zwitserse hut overnacht u op
basis van halfpension.
Dag 6
Silvrettahütte - Saarbrücknerhütte. Duur: 5 - 6 uur.
Na het ontbijt loopt u door het Klostertal en over de Klosterpass 2751 m en Sonntagsspitze 2882 m naar
Litznersattel 2737 m. Vandaar daalt u af naar de Saarbrücknerhütte op 2538 m. Overnachting in de hut op basis
van halfpension.
Dag 7
Saarbrückner Hütte – Galtür. Duur:3 - 4 uur.
Vandaag een rustige afsluiting van deze fantastische wandelweek. Na het ontbijt loopt u naar Bielerhöhe
2036 m en vandaar gaat u met de bus naar Galtür. U overnacht weer in hotel Rössle. Hier is een afscheidsdiner.
Dag 8
Na het ontbijt naar huis of verlenging van uw verblijf met enkele nachten in hotel Rössle 4*.

Aankomstdatum: 29-08-2020
Minimaal 6 en maximaal 13 deelnemers.
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Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn
noodzakelijk. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. Douches en het
eten zijn gewoon goed. De wandelaars kunnen dagelijks ’s morgens, tegen betaling, een lunchpakket
klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis van
halfpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon.
De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd
materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Reissom groepsreis p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Silvretta Groepsreis

8 dagen / N 3.

Volwassenen per persoon

€ 775,-

Toeslag 1 pk in hotel (voor 2 nachten)

€ 48,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling

€ 10,- pp

Opties
Verlengingsnacht Hotel Rössle 4* incl. halfpension

€ 82,-

Treinreis NL – Landeck retour vanaf *

€ 209,-

Treinreis 's nachts NL - Landeck retour vanaf *

€ 279,-
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Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.

Optie
Treinreis:
Vanaf Landeck reist u met de bus (55 min) naar Galtür.
* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in Hotel Rössle 4* (zwembad / wellness)
✓ 5 x Overnachting in berghutten
✓ 7 x Ontbijt of ontbijtbuffet en diner
✓ Begeleiding door lokale gids tijdens de gehele tocht
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats in Galtür (onbewaakt)
✓ Gratis tolvignet om over de Hoch Alpine Strasse terug te rijden (normaal € 15,-)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Buskaarten
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentochten Silvretta A+B
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Vorarlberg
A = 7 dagen
2-3
halfpension

B = 6 dagen

Deze 7-daagse of 6-daagse wandelreis voert u naar de grote hoogte van de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen .

Reisplan
Variant A: 7 dagen / 6 nachten
Dag 1
Aankomst in Galtür.
Aan de voet van dit bergmassief ligt omgeven door indrukwekkende bergen Hotel Rössle 4* (zwembad /
wellness).

idtravel.nl

huttentocht.nu

Huttentochten 2020

Pagina | 38

Dag 2
Galtür (1584 m) – Wiesbadener hütte (2443 m) via
Bielerhöhe (2037 m). Duur: 5-6 uur. ↑900 meter
Op deze eerste dag vertrekt u vanuit Galtür richting het
Bielerhöhe (2037 m). U loopt richting het kleine plaatsje
Wirl, waar u de Silvretta Hochalpenstrasse opzoekt. Het
landschap biedt u de wispelturigheid van smeltwater en
de rust van de ringelende koebel. Net beneden Gasthof
Piz Buin heeft u een uitzicht op de spiegelgladde
Silvretta Stausee. Vanaf dit punt zijn er verschillende
routes richting de Wiesbadener hütte. Aangekomen bij
de Wiesbadener hütte kunt u genieten van het uitzicht
op de verschillende gletsjers.
Overnachting Wiesbadener Hütte.
Dag 3
Wiesbadener Hütte – Saarbrückner Hütte. Duur: 6 uur.
U gaat via een route naar keuze weer richting de
Silvretta Stausee. Omdat u deze dag ruim de tijd heeft,
kunt u rustig genieten van een ronde om de Silvretta
Stausee zonder daarbij al te veel hoogte te moeten
overbruggen. De hoge toppen, die boven dit 2 kilometer
lange meer uitsteken, vormen het droombeeld van de
alpen. Als u de meest zuidoostelijke punt van het meer
heeft bereikt, kunt u de route en de bewegwijzering
richting de Klösertaler hütte volgen. Nadat u ongeveer
400 meter bent gestegen, heeft u een prachtig uitzicht
op de Valülla. De Saarbrücker hütte is niet ver weg,
echter er zijn een aantal mogelijkheden om deze dag
spannend te maken. U kunt er ook voor kiezen om het
rustiger aan te doen.
Dag 4
Saarbrücker Hütte (2538 m) – Alpengasthof Zeinisjoch (1822 m). Duur: 6-7 uur - ↑600 m ↓1300 m
Op deze dag heeft u een flinke afdaling voor de boeg. Vanaf de hütte loopt u via dezelfde weg langs de
Krerbach naar de Vermuntstausee (1743 m). Langs dit stuwmeer loopt u verder naar beneden richting
Partenen. Op ongeveer 1200 meter hoogte vervolgt u uw weg richting Kops-Stausee. Vanaf dit moment begint
u weer te stijgen. Door het bos loopt u via een weg omhoog richting de Ausserganifer. Vanaf dit moment loopt
richting het gerinkel van koebellen. In de boerderij, die onder de wand van het stuwmeer ligt, kunt u verse
melk kopen. Nadat u de weg omhoog verder volgt, komt u aan bij de Kopssee. Dit bijzondere stuwmeer is
prachtig omgeven met allerlei weidebloemen. Langs het meer loopt u richting Alpengasthof Zeinisjoch.
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Dag 5
Alpengasthof Zeinisjoch (1822 m) - Galtür (1584 m) –
Heidelberger hütte (2264 m) via Ritzenjoch (2688 m).
Duur: 6-7 uur. ↑1100 m ↓ 600 m.
Vanaf het gasthof loopt u langs de Kops-Stausee richting
de Europese waterscheiding. In ongeveer een uur bent u
terug in Galtür. Nu begint u aan een pittige klim richting
de Ritzenjoch waarvoor u zo’n 4 tot 5 uur nodig zult
hebben. Hier volgt u met behulp van de
routemarkeringen de weg naar de Ritzenjoch (2688 m)
op de grens van Zwitserland en Oostenrijk. Vanaf dit
punt ziet u de Heidelberger hütte (2264 m) liggen.
Dag 6
Heidelberger hütte (2264 m) – Galtür(1584 m) via Ischgl
(1376 m). Duur: 5 à 6 uur tot Ischgl. ↑200 meter
↓ 1300 m.
Vanaf de Heidelberger hütte loopt u richting de
Bodenalpe (1892 m). In een open dal, Jimbatal, voelt u
nog eens de machtige toppen om u heen. In ongeveer 3
à 4 uur kunt u Ischgl bereiken. Vanaf dit luxe
vakantieoord kunt u de bus richting Galtür nemen, maar
natuurlijk kunt u er ook nog een wandeling van maken.
Het is nog ongeveer 10 kilometer naar Galtür en hier
doet u nog ongeveer 2 uur over.
Dag 7
Na het ontbijt naar huis of verlenging van uw verblijf met enkele nachten in Hotel Rössle 4* (zwembad /
wellness).
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Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks ’s morgens, tegen betaling, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit
bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis van halfpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig
beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet
of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Aankomstdata
Dagelijks van 27 juni tot 25 september.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentochten Silvretta A+B

Variant A
7 dagen/ N 2-3

Variant B
6 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 445,-

€ 375,-

Toeslag 1 pk in hotel (voor 2 nachten)

€ 48,-

€ 48,-

Kinderen t/m 13 jaar *

n.v.t.

€ 299,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling

€ 9,-

€ 6,-

Verlengingsnacht Hotel Rössle 4* (halfpension)

€ 82,-

€ 82,-

Idem voor kind t/m 13 jaar

n.v.t.

€ 58,-

Verlengingsnacht in een hut op basis van halfpension vanaf

€ 52,-

€ 52,-

Treinreis overdag NL – Landeck retour vanaf **

€ 209,-

€ 209,-

Treinreis 's nachts NL - Landeck retour vanaf **

€ 279,-

€ 279,-

Opties

* Kinderkorting alleen van toepassing bij een verblijf op de hotelkamer samen met 2 vol-betalende personen.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van
Europese wetgeving (BTW op reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Inbegrepen: Variant A
✓ 2x Overnachting in Hotel Rössle 4* (zwembad / wellness)
✓ 4x Overnachting in berghutten
✓ 6 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 6 x Diner
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats in Galtür (onbewaakt)
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Inbegrepen: Variant B
✓ Voor de duur van de wandelingen kijk bij variant A
✓ Een hotelovernachting in Hotel Rössle 4* (zwembad / wellness).
✓ Drie hutovernachtingen :
o Wiesbadener Hütte (2443 m)
o Saarbrücker Hütte (2538 m)
o Alpengasthof Zeinisjoch (1822 m)
✓ Een hotelovernachting in Hotel Rössle 4*
(zwembad / wellness)
✓ 5 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5 x Diner
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats in Galtür (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen

Tip familievakanties

Zie ook onze nieuwe wandeltocht Easy Going.
Gezinnen met kinderen kunnen hier in de zomer uitstekend kennismaken met wandelen in de bergen. Samen
met het toeristenverband worden wandelingen georganiseerd en ook Klettercursussen en diverse andere
speciaal op de jeugd gerichte activiteiten. Veel van deze activiteiten worden GRATIS aangeboden. U betaalt dan
alleen de liftkaarten, buskaarten, etc. Vraagt u ons geheel vrijblijvend om een passend advies.

Optie
Treinreis:
Vanaf Landeck reist u met de bus (55 min) naar Galtür.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.

Overig
Let op: route- en andere wijzigingen voorbehouden.
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Huttentocht Silvretta Z
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Vorarlberg
8
3-4 / zwaar
halfpension

Deze pittige 8-daagse wandelreis voert u naar de grote hoogte van de Oostenrijkse en Zwitserse Alpen.

Reisplan
Dag 1
Aankomst in Galtür.
Aan de voet van dit bergmassief ligt omgeven door indrukwekkende bergen Hotel Rössle 4* (zwembad /
wellness).
Dag 2
Galtür O (1584 m) – Heidelberger Hütte CH (2284 m). Duur: 6.15 uur. ↑ 1104 m ↓ 428 m
Na een goede nachtrust in Hotel Rössle, gaat de eerste wandeldag van start vanaf het hotel. Bij het verlaten
van het dorp moeten de Höhenweg en/of Lareintal worden aangehouden. Hierbij laat u de bewoonde wereld
achter u en gaat u op weg naar de Lareinalm. Via een pad door een Sparrenbos vervolgt u de weg waarna u
aankomt bij de Lareinalm. Vanaf deze kleine boerderij gaat het pad geleidelijk omhoog, waarbij u voortdurend
uitzicht heeft op de besneeuwde toppen hoog in de bergen. Als u uiteindelijk bij een Zollwachhütte aankomt,
moet u goed letten op de aanwezigheid van Alpenmarmotten. Bij de Zollwachhütte is het een pittige klim naar
boven richting de Ritzenjoch (2688 m). Het Ritzenjoch ligt precies op de grens van Oostenrijk en Zwitserland. U
vervolgt de weg in Zwitserland omlaag richting de Heidelberger Hütte (2260 m).
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Dag 3
Heidelberger Hütte CH (2260 m) – Jamtalhütte O(2165 m) Duur: 6.15 uur. ↑ 787 m ↓ 882 m
De tweede wandeldag belooft heel wat moois. Bij het verlaten van de Heidelberg Hütte verloopt het eerste
gedeelte, de Neuer Weg, nagenoeg vlak. Na ca. 3 kilometer vrij vlak te hebben gelopen, gaat het pad nu
geleidelijk omhoog richting het Kronenjoch (2980 m). Het Kronenjoch is de grens tussen Zwitserland en
Oostenrijk. U bent nu zo’n 3 uur aan het wandelen en kunt kiezen welke route u neemt naar de Jamtalhütte. U
moet een stukje klimmen naar de toppen van de Bisschofspitze (3029 m) en de daarop volgende Grenzeckkopf
(3048 m). De Grenzeckkopf is het hoogste punt van de hele tocht. Na de Grenzeckkopf bedwongen te hebben
en van het fantastische uitzicht te hebben genoten, gaat u over de berggraat richting het westen. De graat
geeft een continue uitzicht op een mooie gletsjer en links en rechts scharrelen Sneeuwgorzen en
Alpensneeuwhoenders. De route over de graat loopt tot aan de Futschölpass (2768 m), waarna u omlaag gaat
richting de Finanzer Stein (Gedenksteen, 2476m). Langs de beek Breite Wasser is het nog een uur geleidelijk
omlaag lopen naar de Jamtalhütte (2165 m).
Dag 4
Jamtalhütte O (2165 m) – Wiesbadener Hütte O (2443 m., Duur: 7.30 uur. ↑ 1004 m ↓ 726 m
Vanaf de Jamtalhütte is het ongeveer 2,5 uur pittig omhoog lopen naar de Getschnerscharte (2839 m). Vanaf
hier is het stevig dalen naar het Bieltal. Bij de Bieltalbach (2335 m) steekt u het water over. Na het oversteken
vervolgt u het pad omhoog naar de Radsattel. Let op: hier zijn steenbokken aanwezig, die er krachtig uitzien en
ontzag inboezemen. Vanaf de Radsattel (2652 m) is het nog een onverwacht lang maar vrij vlak tot geleidelijk
dalend stuk naar de Wiesbadener Hütte (2443 m).
Wellicht is het verblijf in de Wiesbadener Hütte een goed moment om een rustdag in te lassen, maar u kunt
natuurlijk ook een dag extra reserveren om een echte gletsjertocht te maken of zelf de omgeving te
verkennen. De mogelijkheden zijn:
-Gletsjertocht naar de Grosser Piz Buin (3312 m)
-Dreiländerspitze (3187 m)
-Silvrettahorn (3244 m)
-Schneeglocke (3223 m)
Indien u ooit in uw leven een geweldige gletsjertocht wilt maken, welke goed wordt begeleid door een gids,
dan is dit uw kans. Om dit ter plaatse te regelen, moet u de dag van aankomst aan de huteigenaar vragen of
hij/zij een bergführer weet en met hem/haar wil bellen. De bergführer zorgt ook voor stijgijzers en een
klimgordel. Het is geen technische klimtocht, maar voor de veiligheid moet wel aan een touw worden gelopen.
Dagtochtjes naar Ochsenscharte (2970 m) of naar de voet van de Vermuntgletsjer zijn zeer de moeite waard.
Dag 5
Wiesbadener Hütte O (2443 m) – Silvrettahütte CH (2342 m).Duur: 6 uur. ↑ 649 m ↓ 751 m
De tocht van de Wiesbadener Hütte naar de Silvrettahütte is ronduit fantastisch en overweldigend. Vanaf de
Wiesbadener Hütte volgt eerst een vrij saai gedeelte, namelijk een half verhard en geëgaliseerd pad naar de
Silvretta Stausee. Dit is ongeveer een uur stevig doorstappen. Vanaf dit punt wordt het echt genieten. Voor de
Silvretta Stausee gaat de route linksaf waar u via het sprookjesachtige Klostertal richting de Rote Furka en
Silvrettahütte loopt. Het vrijwel onaangetaste Klostertal straalt een serene rust uit, die soms aangenaam wordt
verstoord door het gefluit van de Alpenmarmotten. Aan het einde van het dal gaat het steil omhoog en is het
stevig klauteren over de rotsblokken, maar eenmaal boven aangekomen op de Rote Furka (2688 m) wordt u
beloond voor alle moeite en gaat er een wereld voor u open. Het uitzicht over de gehele Silvrettagletscher is
fenomenaal: veel sneeuw en ijs. Het pad richting de Silvrettahütte gaat vlak langs de gletsjer steil omlaag.
Dag 6
Silvrettahütte CH (2342 m) – Saarbrückner Hütte O (2538 m). Duur:7.30 uur. ↑ 1052 m ↓ 855 m
Vandaag wordt het een lange wandeldag. Deze route is echter meer dan de moeite waard, omdat de gehele
route omringd wordt door gletsjers. Vanaf de Silvrettahütte gaat u via de Untere Silvrettaalpe (2064 m) richting
Scharte (2682 m). Op de flanken van de bergtoppen zijn tot op grote hoogte groepen gemzen te bewonderen.
Vanaf de Scharte gaat u westwaarts richting de Seetalhütte. Bij de Seebach laat u de Seetalhütte (2064 m) links
liggen. Hier gaat de route naar de Schottensee. Het is een lange klim waarbij u onderweg enkele stalen kabels
tegenkomt, die u helpen u omhoog te hijsen. Bij aankomst bij de Schottensee (2475 m) kunt u even van een
welverdiende rustpauze genieten. Daarna houdt u op de wegwijzers Seelücke (2776 m) aan, welke de laatste
hoge bergpas is die u volgt. Aan de andere kant van de Seelücke ziet u de Saarbrückner Hütte (2538 m) ver
beneden al liggen.
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Dag 7
Saarbrückner Hütte O (2538 m) - Galtür O (1584 m). Duur: 4 uur. ↓ 953 m (waarvan ↓ 452 m met de bus).
Vanaf de Saarbrückner Hütte volgt u een breed pad naar beneden. Als het brede pad overgaat in een weg,
moet u het voetpad richting de Bielerhöhe volgen. Als snel is de Vermunt Stausee in beeld. Na 2 uur lopen bent
u bij de Bielerhöhe aangekomen. Het is mogelijk om hier even na te genieten van de huttentocht en lekker te
lunchen in het restaurant. Na de lunch neemt u de bus, die u via de Silvretta-Hochalpenstrasse terug naar
Galtür brengt. Dit is tevens het einde van deze indrukwekkende huttentocht. U overnacht weer in Hotel Rössle.
Dag 8
Na het ontbijt naar huis of verlenging van uw verblijf met enkele nachten in Hotel Rössle.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks ’s morgens, tegen betaling, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit
bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis van halfpension. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig
beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet
of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot en met 25 september.
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Silvretta Z

8 dagen / N 3-4

Volwassenen per persoon

€ 510,-

Toeslag 1 pk in hotel (voor 2 nachten)

€ 48,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling

€ 10,-

Opties
Verlengingsnacht Hotel Rössle 4* (halfpension)

€ 82,-

Verlengingsnacht in een hut o.b.v. halfpension vanaf

€ 52,-

Treinreis overdag NL – Landeck retour vanaf *

€ 209,-

Treinreis 's nachts NL - Landeck retour vanaf *

€ 279,-

Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.

Optie
Treinreis:
Vanaf Landeck reist u met de bus (55 min) naar Galtür.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting Hotel Rössle 4* (zwembad / wellness)
✓ 6x Overnachting in berghutten
✓ 7x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 7x Diner
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats in Galtür (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard.
• Buskaarten
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Silvretta Easy Going
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Vorarlberg
6
2-3
halfpension

NIEUW : Uitstekend geschikt voor families met kinderen (vanaf 10 jaar).

Deze tocht hebben wij speciaal ontwikkeld voor de wandelaars die heerlijk, gemoedelijk en ontspannen in de
bergen willen wandelen. Deze tocht is uitermate geschikt voor wandelaars met kinderen vanaf 10 jaar. U start
uw wandeling in Galtür vanuit Hotel Rössle 4*. Dit is een schitterend hotel met binnen zwembad en wellness.
Wij bieden u de mogelijkheid om na de tocht daar enkele dagen langer te verblijven.
Galtür is gelegen op bijna 1600 m en is omringd door bergen. Het uitzicht op de bergen om u heen is imposant.
De huttentocht start vanuit Galtür met als hoogst gelegen punt het Muttenjoch, gelegen op 2620 m.

Reisplan
Dag 1
Aankomst in Galtür.
Aan de voet van dit bergmassief ligt, omgeven door indrukwekkende bergen, Hotel Rössle 4* superieur met
wellness en binnenzwembad.
Dag 2
Galtür (1584 m) – Zeinisjoch Haus (1822 m) Duur: 2,5 uur. ↑250 m
U begint uw huttentocht heel rustig vanuit Galtür en loopt langs de Vermunt beek naar Wirl. Langs een
boerderij met lama’s loopt u verder richting Zeinisjoch. Onderweg passeert u ook de waterscheiding van de Rijn
en de Donau. De Rijn stroomt naar het westen en de Donau naar het Oosten. Zeinisjoch Haus bereikt u na
ongeveer 2,5 uur wandelen. U heeft nog tijd genoeg om een mooie lus-wandeling te maken rond de
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Kopsstausee met zijn stuwdam en het prachtige panorama, dat u daar heeft (duur extra wandeling 1,5 uur).
Overnachting in Zeinisjoch Haus met diner.
Dag 3
Zeinisjoch Haus (1822 m) – Heilbronner Hütte (2320 m) Duur: 4 uur. ↑500 m
Vandaag gaat uw wandeling naar de Heilbronner Hütte, het hoogst gelegen punt van deze wandeldag 2320 m.
U wandelt langs kristalheldere meren en via Verbelle Alpe naar de Heilbronner Hütte. Overnachting in de
Heilbronner Hütte met diner.
Dag 4
Heilbronner Hütte (2320 m) – Friedrichshafener Hütte (2138 m) Duur: 4 uur. ↑800 m ↓240 m
U vertrekt vanuit de Heilbronner Hütte en geniet direct van het prachtige landschap om u heen: heldere
meren, uitzicht op de bergen, gewoon genieten. Vandaag staat u nog een uitdaging te wachten: de toch wel
stevige beklimming naar het Mutterjoch met 2602 m het hoogste punt van deze huttentocht. Indien u echt het
hoogste punt wilt bereiken, dan is een uitstapje vanaf het Mutterjoch naar de Gaisspitze met 2779 m zeker een
aanrader. Vanaf het Mutterjoch daalt u rustig af naar de Friedrichshafener Hütte. Overnachting met diner.
Dag 5
Friedrichshafener Hütte (2138 m) – Galtür (1584 m)
Twee varianten:
1e variant. Duur: 2,5 uur. ↓550 m
Vanaf deze hut naar Piel en vandaar naar Galtür.
2e variant. Duur: 3 uur. ↑150 m ↓700 m
U loopt vanaf de hut terug richting het Mutterjoch en halverwege neemt u de Pauznauner Hohenweg –
Sonnenkogel – Sonnenkogelweg naar Galtür. Overnachting in Hotel Rössle 4* met diner.
Dag 6
Na het ontbijt uitchecken of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks vanaf 20 juni tot 25 september.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Douches en het eten zijn gewoon
goed. De wandelaars kunnen dagelijks ’s morgens, tegen betaling, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar
ook een stukje fruit bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis van halfpension. Omdat u op hoogte
loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard
aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen.

Tip familievakanties
Gezinnen met kinderen kunnen hier in de zomer uitstekend kennismaken met wandelen in de bergen. Samen
met het toerismeverband worden wandelingen georganiseerd. Ook Klettercursussen en diverse andere
speciaal op de jeugd gerichte activiteiten worden veelal gratis aangeboden. U betaalt dan alleen de liftkaarten,
buskaarten, etc. Vraag ons geheel vrijblijvend om een passend advies.
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Reissom p.p op basis van halfpension
Huttentocht Silvretta Easy Going

6 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 375,-

Reissom kind 10 t/m 13 jaar*

€ 290,-

Toeslag 1 pk in hotel (voor 2 nachten)

€ 48,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling

€ 9,-

Opties
Verlengingsnacht Hotel Rössle 4* superieur(halfpension) volw/kind

€ 82,- / 57,-

Verlengingsnacht in een hut o.b.v. halfpension volw/kind vanaf

€ 52,- / 47,-

Treinreis overdag NL – Landeck retour volw/kind vanaf **

€ 245,- / 50,-

Treinreis 's nachts NL - Landeck retour volw/kind vanaf **

€ 355,- / 75,-

* Tijdens de hotelovernachtingen slapen kinderen op de hotelkamer in combinatie met 2 vol-betalende
personen per kamer.
Toeslag reisbureauregeling: verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.

Optie
Treinreis:
Vanaf Landeck reist u met de bus (55 min) naar Galtür.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in Hotel Rössle 4* superieur met wellness en binnenzwembad
✓ 3 x Overnachting in berghutten
✓ 5 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5 x Diner.
✓ Routekaart
✓ Gratis parkeerplaats in Galtür (onbewaakt)
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Buskaarten
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen

•
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Huttentocht Tauern Höhenweg
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Oostenrijk
Steiermark
7 / nieuw
3
logies met ontbijt

De Schladminger Tauern biedt adembenemende toppen en spectaculaire vergezichten. Wandelend over
eeuwenoude paden, van hut naar hut, wordt de dagelijkse sleur onderbroken. 5 Etappes wandelend door een
uniek berg- en merengebied.

Reisplan
Dag 1
Individuele aankomst bij de accommodatie in Schladming / Rohrmoos. U ontvangt het welkompakket en de
reisdocumenten. Overnachting in een hotel 3* in Schladming of Rohrmoos-Untertal.
Dag 2
Duur: ca. 6 uur. ↑738 m ↓615 m. Eerst gaat u met de wandelbus naar het station van de kabelbaan, waarmee
naar de Hochwurzenalm wordt gegaan. Vanaf daar in zuidelijke richting over het pad genaamd GiglachHöhenweg naar Rossfeld. U passeer Latterfusssattel en bereikt na een stijging de berg Guschen. Via o.a. de
berg Schiedeck en diverse meren wordt de overnachtingshut bereikt.
Dag 3
Duur: ca. 4,5 uur. ↑511 m ↓640 m. Vandaag wordt een historisch mijnengebied doorkruist. Bij de meren links
naar de Rotmandspitze. Via Sauberg en de Kruckeneckscharte daalt u af naar de overnachtingshut.
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Dag 4
Duur: ca. 6 uur. ↑975 m ↓1178 m. Na de start wordt eerst de Landawirrseehut bereikt met de mogelijkheid
een uitstapje te maken naar de meren van Landawirrsee. Na de hutten voert het pad richting de Gollingscharte
met de top van de berg Hochgolling aan de rechterzijde. Na het passeren van de voormalige Obere
Steinwenderalm wordt de overnachtingshut bereikt.
Dag 5
Duur: ca. 8 uur. ↑1013 m ↓1001 m. Vandaag start de wandeling met een stijging richting de Greifenberg.
Vanaf daar dalend naar de Klafferkessel. Hier prettig wandelen tussen talrijke grote en kleine meren.
Uiteindelijk wordt via de Klafferscharte en Lämmerkar de overnachtingshut bereikt.

Dag 6
Duur: ca. 8 uur. ↑349 ↓1239 m. De wandeling start richting het Riesachsee meer en de Obere Gfölleralm.
Verder gaat de weg richting de waterval Rieschachtfall waarna er een licht hellende weg is naar “Zur Weissen
Wand”. Het pad vervolgt zijn weg richting de stad Schladming. Aan het eind van het dal rechts blijven om langs
de rivier te blijven wandelen. Na de canyon gaat de wandeling richting het overnachtingshotel.
Dag 7
Na het ontbijt uitchecken. Vandaag komt er helaas een einde aan deze mooie en avontuurlijk huttentocht.

Aankomstdata
Dagelijks tussen 1 juli en 23 september.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Douches en het eten zijn gewoon
goed. De wandelaars kunnen dagelijks ’s morgens, tegen betaling, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar
ook een stukje fruit bij. De verzorging is dus tijdens de tocht op basis van halfpension. Omdat u op hoogte
loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard
aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen.

Reissom p.p. op basis van logies met ontbijt
Huttentocht Tauern Höhenweg

7 dagen / N 3

Volwassenen per persoon

€ 385,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht

op aanvraag

Toeslag 1-persoonskamer voor 2 hotelovernachtingen

€ 50,-

Toeslag halfpension

€ 120,-

Treinreis overdag NL -naar Schladming retour vanaf*

€ 209,-

* Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachtingen in een hotel 3* op basis van logies en ontbijt
✓ 4 x Overnachting in een berghut op basis van logies en ontbijt
✓ 1 x Kabelbaan naar Hochwurzenalm
✓ 1 x Schladming-Dachstein-zomerkaart (= ticket voor de kabelbaan Hochwurzenalm)
✓ Wandelkaart
✓ Gedetailleerde routeplanning
✓ Dagelijkse service-hotline van 09.00 - 19.00 uur (ook in het weekend)
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Niet inbegrepen:
• Lunch / diner
• Uitgaven van persoonlijke aard.
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
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Huttentochten Val di Fassa A+B
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Fassa
A = 8 dagen
2-3
halfpension

B = 6 dagen

Het Fassadal is een gebied in de Noord-Italiaanse Dolomieten met de beroemde
Marmolada en het net zo beroemde Sellamassief. Van over de hele wereld komen
reizigers kijken naar dit imposante gebergte, dat in de winter als skigebied wordt
bezocht. In de zomer heeft dit gebied prachtige wandelroutes met bijzondere
vergezichten. Juist in deze omgeving heeft IDTravel speciaal voor u bijzondere 6-en 8daagse routes uitgestippeld waardoor u van dit alles kunt genieten. U slaapt in
berghutten recht onder de beroemde toppen, die in dit dal aanwezig zijn.
U reist met eigen vervoer naar Pozza di Fassa, Italië, in de buurt van Bolzano, Trentino.
Wanneer u met de trein en de bus reist, dient u vanaf Bolzano met de bus naar Viggo
di Fassa te reizen om vervolgens een lokale bus naar Pozza di Fassa te nemen. Hier start deze avontuurlijke
tocht. U verblijft de eerste en de laatste nacht in een 3*hotel. De overige 3/5 nachten slaapt u in berghutten.
Om uw meerdaagse avontuur te begeleiden, voorzien wij u van een goede wandelkaart en een gedetailleerde
routebeschrijving, die u voor vertrek al kunt bestuderen. Daarnaast ontvangt u de Panoramapas: een pas
waarmee u op 3 dagen naar keuze gebruik kunt maken van bijna alle liften en bussen in het gebied. Deze pas
stelt u in staat een omvangrijk gebied te verkennen, zonder daarbij veel hoogtemeters te moeten maken waar
een perfecte berg-wandelconditie voor vereist is. Elke dag beleeft u een nieuw avontuur.
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Reisschema
Variant A: 8 dagen / 7 nachten
Dag 1
Aankomst Pozza di Fassa.
Overnachting in uw hotel 3* op basis van halfpension. U kunt hier ook uw auto parkeren.
Dag 2
Pozza di Fassa – Al Zedron – Rifugio Contrin. Duur: ca. 3,5 uur. ↑100 m ↓500 m
U maakt op de eerste wandeldag kennis met de machtige bergtoppen, die de Dolomieten in het Fassadal
herbergen, zoals de Marmolada, de Sella groep, en de Catinaccio of Rosengarten. U slaapt onder de
zuidwestelijke gevels van de Marmolada.
Dag 3
Rifugio Contrin – Ri. Pian dei Fiacconi. Duur: ca. 5,5 uur. ↑650 m ↓600 m
Uw stevige wandeluitdaging wordt op wandeldag 2 beloond met een uitzicht op de Viel dal Pan, het
Sellamassief, maar ook het heldere Lago di Fedaia en de noordelijke Marmolada-gletser.
Alternatief met Klettersteig:
Het is mogelijk met een gids vanuit Countrin over de klettersteig en de gletsjer naar Rif. Fiacconi te gaan.
U belt, als u aankomt in Countrin en het weer is er voorgeschikt, de rifugio Fiaconi en meldt het aantal
personen, dat deze oversteek wil maken. U wordt dan op een bepaald punt opgewacht door de Huttenwirt /
gids. Wij waren hier begin juli en het is een hele spectaculaire oversteek. Wel dient u geen last te hebben van
hoogtevrees. Al met al een aanrader.
De meerkosten zijn € 55,- p.p. vanaf 2 personen en meer en inclusief materiaal. Normale prijs is € 90,-, maar
voor IDTravel geldt deze speciale prijs. Deze meerkosten betaalt u ter plaatse.

Dag 4
Rifugio Pian dei Fiacconi – Rif. Friedrich August Hütte of Rif. Pertini. Duur: 5-6 uur. ↑400 m ↓300 m excl. liften.
U bewandelt vandaag de Viel dal pan, een prachtige panoramaweg. De glooiende grashellingen herbergen
marmotten, maar ook roofvogels vliegen hier over de bergrug. Overnachting in berghut Rif. Friedrich August
Hütte. Het kan voorkomen, dat deze hut vol is op het moment dat u boekt. Als alternatief boeken wij dan in
berghut Rif. Pertini. Dit is een kleine hut met slechts 19 slaapplaatsen.
Dag 5
Rif. Friedrich August Hütte of alternatief Rif. Pertini – Rif. Sasso Piatto. Duur: 5-6 uur. ↑200 m↓100 m
Op deze wandeldag waant u zich in een ander landschap, namelijk dat van de Alm rondom de Sasso Piatto en
de Sassolungo. Toch loopt u ook over de rotswanden van deze bergen. U eindigt met het geluid van
koeienbellen.
Dag 6
Ri. Sasso Piatto – Ri. Passo Principe. Duur: 5-6 uur. ↑800 m ↓1100 m
Een prachtige geleidelijke klim voert u naar de Antermoia met het gelijknamelige smeltwatermeer. Vervolgens
klimt u naar een hoog punt van deze reis op 2770 m. U loopt door het hart van het allerbeste klimgebied van
de Alpen waar beroemde bergsportpioniers, zoals Paul Preuss en Tita Piaz, legendes werden. De laatste nacht
brengt u door in Rifugo Passo Principe.
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Dag 7
Ri. Passo Principe – Pozza di Fassa. Duur: 4,5 uur. ↑0 m ↓600 m
Vandaag is uw laatste wandeldag. U zult nog een laatste keer stevig moeten afdalen om weer in Pozza di Fassa
te komen. U kunt hiervoor echter de tijd nemen. U kunt 's ochtends nog genieten van het prachtig gelegen
Gardeccia. U daalt af door een bosrijke omgeving en over grasweiden, die in de winter worden gebruikt als
skipistes. Vervolgens kunt u het laatste traject naar Pozza di Fassa afleggen. U komt weer aan bij het hotel waar
u gestart ben. Moe en voldaan kunt u in het hotel lekker nagenieten van deze mooie en uitdagende tocht.
Dag 8
Helaas is vandaag een einde gekomen aan uw avontuurlijke tocht rond het Sella Valgardena massief. Na het
ontbijt verlaat u deze aantrekkelijke regio om met veel indrukken naar huis te keren. Verleng uw reis met een
paar dagen om nog even na te genieten van deze mooie regio.
Tip: boek tijdens u wandeltocht een extra nacht in één van onze hutten om even bij te komen.

Aankomstdata
Dagelijks van 13 juni tot 3 oktober 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u lakens mee te nemen of een slaapzak.
De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar
ook een stukje fruit bij. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen
tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen. Lijst
van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.
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Variant A: 8 dagen / 7 nachten
Dag 1. Overnachting in hotel halfpension
Dag 2. Hut overnachting Rif Countrin. Duur: 3,5 uur
Dag 3. Hut overnachting Rif Pian dei Fiacconi (indien gewenst met klettersteig). Duur: 5,5 uur
Dag 4. Hut overnachting Rif. Friedrich August Hütte of alternatief Rif. Pertini – Rif. Sasso Piatto. Duur: 5,5 uur
Dag 5. Hut overnachting Rif. Sasso Piatto. Duur: 4 uur
Dag 6. Hut overnachting Rif. Passo Principe. Duur: 5,5 uur
Dag 7. Hotel overnachting half pension. Duur: 5,5 uur
Dag 8. Na ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis

Variant B: 6 dagen / 5 nachten
Dag 1. Overnachting in hotel half pension
Dag 2. Hut overnachting Rif Countrin. Duur: 3,5-4 uur
Dag 3. Hut overnachting Rif Pian dei Fiacconi (indien gewenst met klettersteig). Duur: 5,5 uur
Dag 4. Hut overnachting Rif. Friedrich August Hütte of alternatief Rif. Pertini. Duur: 5 uur
Dag 5. Hotel overnachting half pension. Duur: 3,5 tot 6,5 uur afhankelijk van de route
Dag 6. Na ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentochten Val di Fassa A+B

Variant A
8 dagen / N 2-3

Variant B
6 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 550,-

€ 450,-

Kinderen t/m 13 jaar *:

€ 490,-

€ 385,-

1-pers.kmr toeslag voor de 2 hotelovernachting

€ 44,-

€ 44,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Hoogseizoentoeslag bij aankomst
01-08-‘20 tot en met 31-08-‘20

€ 20,-

€ 20,-

Toeslag reisbureauregeling **

€ 11,-

€ 7,-

Opties
Verlengingsnacht Val di Fassa hotel L/O vanaf

€ 62,- / € 72,-afhankelijk van laag-hoogseizoen

Extra overnachting in hut incl. half pension vanaf

€ 54,-/ € 58,- afhankelijk van laag-hoogseizoen

Treinreis NL – Bolzano retour *** nachttrein vanaf

€ 290,-

* = Kinderkorting mits slapend op de kamer met 2 vol-betalende personen.
** = Toeslag verplicht: Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van
Europese wetgeving (BTW op reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
*** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.

Inbegrepen:
✓ 2 x overnachting in ***hotel
✓ 5 of 3 x overnachting in berghutten, afhankelijk van het programma
✓ 7 of 5 x ontbijt of ontbijtbuffet, afhankelijk van het programma
✓ 7 of 5 x diner, afhankelijk van het programma
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Panoramapas te gebruiken tijdens 3 wandeldagen
✓ Gratis parkeerplaats in Pozzo di Fassa
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotelovernachtingen
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 tot en met 31-08-‘20
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Huttentocht Rosengarten
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Fassa
7 dagen
2-3
halfpension

Het Fassadal is een gebied in de Noord-Italiaanse Dolomieten met de beroemde
Marmolada, het Sellamassief en nog veel andere mooie dalen en burgruggen.
Wij hebben in samenwerking met de lokale bergwacht een nieuwe tocht uitgezet in de
Dolomieten en wel in het deel dat ook wel Rosengarten (Catinaccio) wordt genoemd. In
dit gebied heb je ook de Karrersee. De Rosengarten staat inmiddels op de UNESCO World
Heritage-lijst.
Talrijke legenden doen de ronde over het zuidwestelijke gebied van de Zuid-Tiroler
Dolomieten waar de dwergenkoning Laurin ooit zijn tuin vol rozen verzorgde. Her verhaal
gaat over liefde en het drama is, dat de koning, die zijn liefde niet kreeg, iedereen verbood om overdag de
prachtige rozentuin te zien. Maar hij was de avondschemering vergeten te vernoemen en vandaar de rode
kleur, die tegenwoordig alleen nog in het avondrood zijn volle schoonheid toont. Iedere avond zult u deze rode
gloed op de bergen zien. Een fantastisch schouwspel. U slaapt in berghutten recht onder de beroemde toppen,
die in dit dal aanwezig zijn.
U reist met eigen vervoer naar Pozza di Fassa, Italië, in de buurt van Bolzano, Trentino. Wanneer u met de trein
en de bus reist, dient u vanaf Bolzano met de bus naar Viggo di Fassa te reizen om vervolgens een lokale bus
naar Pozza di Fassa te nemen. U verblijft op basis van halfpension in 3 *-hotel. Om uw meerdaagse avontuur te
begeleiden, ontvangt u van ons een goede wandelkaart en gedetailleerde routebeschrijving, die u voor vertrek
al kunt bestuderen. Daardoor kunt u goed voorbereid aan dit mooie avontuur beginnen.

Reisplan
Dag 1
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Aankomst Pozza di Fassa.
Overnachting in uw hotel op basis van halfpension. U kunt hier ook uw auto parkeren.
Dag 2
Pozzo di Fassa – Rifugio Taramelli. Duur: 5,5 uur. ↑1200 m ↓500 m
U loopt vanuit Pozzo door de vallei richting Soldanella – Fessura – Rif Monzoni. Na het verlaten van deze hut
loopt u met een lus net voorbij Malga Monzoni naar Rif. Taramelli. Hoogtepunten vandaag: de top van de
Vallacia en het panoramische uitzicht op de Dolomieten.
Dag 3
Duur: 5,5uur. ↑400 m ↓200 m
U gaat een stukje terug over het pad, dat u gisteren gelopen heeft, en gaat net voorbij de Malga Monzoni naar
rechts alvorens naar boven te lopen door de bossen over het bergplateau, dan dalen naar Val San Nicolo. Daar
weer omhoog lopen naar Rifugio Passo San Nicolo: de slaapplaats voor deze nacht. Hoogtepunten vandaag:
Lagusel bergmeer en het mooie dal van San Nicolo.
Dag 4
Rifugio Passa San Nicolo – Pera di Fassa – Gardeccia. Duur: 4,5 uur. ↑600 m ↓1000 m
Vanaf de Rifugio loopt u een mooie tocht op hoogte tot u Sella Brunec bereikt. Vandaar loopt u over de route
Sass d’Adam naar Pera di Fassa. Vandaar neemt u de stoeltjeslift (2 x). Vanaf Pain Pecei loopt u over de route
Sentiero delle Leggende naar Gardeccia waar u de keuze heeft uit twee verschillende hutten om te
overnachten. De keuze is afhankelijk van de capaciteit / beschikbaarheid.
Kosten liftkaart: volwassene € 9,- / kind € 5,50.
Dag 5
Gardeccia – Roda de Vael – Coronelle. Duur: 4,5uur. ↑400 m ↓100 m
Vandaag dwars door de heel imposante Rosengarten en verder alleen maar hoogtepunten.
Dag 6
Coronelle – Costalunga – Labirinto del latemar- Costalunga – Pozza di Fassa.
Duur: 5,5 uur. ↑150 m ↓600 m
Deze laatste dag van uw wandelvakantie is wederom indrukwekkend. U heeft 2 mogelijkheden om terug te
keren naar uw starthotel in Pozzo di Fassa.
1e Tour:
Met de lift of via een mooi wandelpad naar beneden en dan met de bus naar Passo Costalunga. Daar neemt u
de bus naar Pozzo di Fassa.
2e Tour:
Vanaf het dalstation volgt u het Pearls path of ook wel Perlenweg genoemd. Een gemakkelijk pad maar met
schitterende uitzichten op het bergmassief. Als afsluiting van uw wandelvakantie een prachtige tocht. In Passo
Costalunga / Karrerpas neemt u de bus naar Pozzo di Fassa. Kosten liftkaart: volwassene € 9,- / kind € 5,50.
Dag 7
Na het ontbijt naar huis of verlenging van uw reis.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u lakens mee te nemen of een slaapzak.
De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar
ook een stukje fruit bij. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te nemen
tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen.

Aankomstdata
Dagelijks van 13 juni tot 3 oktober 2020.
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Foto Moureen M. gemaakt tijdens deze huttentocht zomer 2016.
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Rosengarten

7 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 435,-

Kinderen t/m 13 jaar *

€ 399,-

1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotelovernachtingen

€ 44,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling **

€ 9,-

Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 tot en met 31-08-‘20

€ 20,-

Opties
Verlengingsnacht Val di Fassa hotel L/O vanaf

€ 62,- / € 72,-afhankelijk van laaghoogseizoen

Extra overnachting in hut incl. half pension vanaf

€ 54,-/ € 58,- afhankelijk van laag hoogseizoen

Treinreis NL – Bolzano retour *** nachttrein vanaf

€ 290,-

* = Kinderkorting mits slapend op de kamer met 2 vol-betalende personen.
** = Toeslag verplicht: Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van
Europese wetgeving ( BTW op reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
*** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting in ***hotel
✓ 4x Overnachting in berghutten
✓ 6x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 6x Diner
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Gratis parkeerplaats in Pozzo di Fassa
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotelovernachtingen
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Liftpas dag 4 en dag 6
• Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 tot en met 31-08-‘20
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Huttentocht Labyrinth
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Fassa
5 dagen
2
halfpension

Uitstekend geschikt voor families met kinderen.

In samenwerking met de lokale bergwacht is een nieuwe tocht uitgezet in de DolomietenRosengarten (Catinaccio). Deze tocht is ook gemaakt voor families, die een keer willen
kennismaken met wandelen van berghut naar berghut. De dagelijkse tochten zijn
gemiddeld wat korter dan gebruikelijk. Op de laatste wandeldag komt u langs het
adventure parc Piciocaa. Dat is voor kinderen een belevenis. Om uw meerdaagse
avontuur te begeleiden, ontvangt u van ons een goede wandelkaart en gedetailleerde
routebeschrijving, die u voor vertrek al kunt bestuderen. Daardoor kunt u goed
voorbereid aan dit mooie avontuur beginnen. Deze tocht loopt door de Rosengarten en
deze regio staat inmiddels op de UNESCO World Heritagelijst. Talrijke legenden doen de ronde over het
zuidwestelijke gebied van de Zuid-Tiroler Dolomieten waar de dwergenkoning Laurin ooit zijn tuin vol rozen
verzorgde. Her verhaal gaat over liefde en het drama i,s dat de koning, die zijn liefde niet kreeg, iedereen
verbood om overdag de prachtige rozentuin te zien. Maar hij was vergeten de avondschemering te vernoemen
en vandaar de rode kleur, die tegenwoordig alleen nog in het avondrood zijn volle schoonheid toont. Iedere
avond kunt u deze rode gloed op de bergen zien. Een fantastisch schouwspel. U slaapt in twee berghutten
recht onder de beroemde toppen die in dit dal aanwezig zijn.
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Reisschema
Dag 1
Aankomst Pozza di Fassa.
Overnachting in uw hotel op basis van halfpension. U kunt hier ook uw auto gratis parkeren.
Dag 2
Route: Passo Costalunga – Rifugio Paoline – Rifugio Roda de Vael met de Labyrinth route.
Duur: 4 - 5 uur.↑500 m ↓100 m
U gaat met de bus (10 min.) naar Passo Costalunga (1745 m) en vandaar start de route naar de eerste hut Roda
de Vael. Na een eenvoudige wandeling door de bossen komt u bij de almhut Mitterleger. Daar staan banken
waar u kunt zitten om te genieten van de weidse blik over de almweide. Na deze pauze start de tocht door het
labyrinth. Smalle paden met rotsblokken waar u soms overheen moet klimmen. U loopt boven de boomgrens
en kunt genieten van de prachtige uitzichten. Het gebied Rosengarten ligt voor u. Na de tocht door het
Labyrinth komt u weer uit waar u begonnen bent om de tocht voort te zetten naar Rifugio Roda de Vael. U kunt
de route door het Labyrinth dus ook weglaten. U loopt dan ongeveer 1,5 uur korter. De tocht eindigt in Rifugio
Roda de Vael, mooi gelegen op een klein plateau. Hier brengt u de nacht door.
Dag 3
Route: Rifugio Roda de Vael – Vael Alm – Ciampedie – Gardeccia- Rifugio Stella Alpina.
Duur: 3,5 - 4 uur. ↓400 m
Vanaf Rifugio Roda de Vael daalt u af naar Ciampedie. U voelt zich klein tussen de machtige bergen. Ciampedie
is een plateau waar meerder rifugio’s zijn. Éen daarvan is Rifugio Stella Alpina waar u overnacht.
Dag 4
Route: Rifugio Stella Alpina – Gardeccia - Pera di Fassa. Duur: 2,5 - 3 uur. ↓400 m
Door de vallei, omzoomd door bergen, loopt u terug richting het dal. Het is een heerlijke wandeling, die start
boven de boomgrens en die eindigt in het dorpje Monzon, gelegen naast Pera di Fassa. Hier bevindt zich ook
het adventure parc Piciocaa. Vanaf hier is het nog 30 min. lopen naar het starthotel. U kunt natuurlijk ook de
bus nemen.
Dag 5
Na het ontbijt naar huis of verlenging van uw reis.

idtravel.nl

huttentocht.nu

Huttentochten 2020

Pagina | 63

Aankomstdata
Dagelijks van 13 juni tot 3 oktober 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De wandelaars
kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken en krijgen daar ook een stukje
fruit bij. Omdat u op hoogte loopt is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV
stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd
materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Labyrinth

5 dagen / N 2

Volwassenen per persoon

€ 335,-

Kinderen t/m 13 jaar *

€ 289,-

1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 44,-

Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 t/m 31-08-‘20

€ 24,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling**

€ 7,-

Opties
Verlengingsnacht Val di Fassa hotel L/O vanaf

€ 62,- / € 72,-afhankelijk van laag-hoogseizoen

Extra overnachting in hut incl. half pension vanaf

€ 54,-/ € 58,- afhankelijk van laag-hoogseizoen

Treinreis NL – Bolzano retour *** nachttrein vanaf

€ 290,-

* = Kinderkorting mits slapend op de kamer met 2 vol-betalende personen.
** = Toeslag verplicht: Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van
Europese wetgeving (BTW op reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
*** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in ***hotel
✓ 2 x Overnachting in berghutten
✓ 4 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 4 x Diner
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Gratis parkeerplaats in Pozzo di Fassa
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag voor de 2
hotelovernachtingen
• Verlengings- en/of extra
overnachting(en)
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-2020 t/m 31-08-2020
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Huttentocht Sassolungo
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Fassa
6 dagen
2-3
halfpension

Huttentocht Sassolungo. Tijdens deze huttentocht overnacht u in de berghutten als
volgt: 2 x op een eigen kamer en 1 x of op een eigen kamer of met maximaal 4
personen op een kamer. U heeft dus veel privacy tijdens deze reis. U loopt door de
kleurrijke Rosengarten, rond het Sella Massief en langs het meer van Antermoia (2766
m). Dit deel van de route langs het meer is echt adembenemend mooi, maar ook pittig
(echt categorie 3). Deze reis combineert de Rosengarten met het absolute
hooggebergte van de Plattkofel (2956 m). Zie ook de informatie bij de Huttentocht
Rosengarten en de Huttentocht Val di Fassa.

Reisplan
Dag 1
Aankomst Pozza di Fassa.
Overnachting in uw hotel op basis van halfpension. U kunt hier ook uw auto gratis parkeren.
Dag 2
Met de bus rijdt u in ongeveer 15 min. naar de Costalunga pas. Daar heeft u de keuze of de lift te nemen of
omhoog te lopen naar de Refugo Paolina. Vandaar loopt u verder langs het monument T. Christomannos naar
Refugo Roda de Vael (2280 m). Het uitzicht is hier fantastisch en adembenemend mooi. Vanaf Refugo De Vael
loopt u over de Vaiolon pas naar of Refugo Gardeccia of Stella Alpina. In één van deze hutten slaapt u op een
eigen kamer. Duur: 5 - 6 uur. ↑500 m↓300 m.
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Dag 3
Via de Refugo Vialot (2248 m) loopt u over een grindpad naar Refugo Passo Principe. Uw wandelstokken komen
nu goed van pas. Vanaf deze hut gaat het naar de Refugo Antermoia en bevindt u zich echt in het hart van de
Dolomieten. U zult genieten van de prachtige vergezichten. Vandaag overnacht u in de Refugo Antermoia op
een kamer met maximaal 4 of 6 personen. Dit is afhankelijk van de drukte en eventueel slecht weer. Is dat het
geval, dan moeten de kamers verder opgevuld worden. Duur: 5 - 6 uur. ↑600 m ↓200 m.
Dag 4
Van Refugo Antermoia heeft u eerst een korte klim over pas de Dona om vervolgens via pas Ciaréjoles verder
de trail te vervolgen door Val Duron en over de pas bij Col d’ Aura richting de Refugo Sasso Piatto te gaan. Ook
hier is het weer genieten van het hooggebergte en de vergezichten.
In Sasso Piatto slaapt u op een eigen kamer. Duur: 5 - 6 uur. ↑200 m↓200 m.
Dag 5
Van Sasso Piatto loopt u naar Piz Uridi en dan richting de Langkofel Hütte en vervolgens over de F. Stradelweg
naar de hut Comici. U loopt vandaag in het gebied, dat de Sassolungo / Langkofel genoemd wordt. Veel
rotspartijen zult u tegenkomen onderweg. U komt even in de regio Val Gardena. Vanaf Comici gaat het verder
vrij eenvoudig naar de Malga Passo Sella. Daar even iets drinken en eten om vervolgens door te lopen naar Col
Rodella om de lift te nemen naar Campitello. Vandaar met de bus terug naar Pozzo di Fassa. U bent een
prachtige ervaring rijker geworden. In het hotel nog even nagenieten en napraten over deze mooie, pittige en
uitdagende tocht dwars door de Dolomieten.
Overnachting in het hotel. Duur: 5 - 6 uur. ↓250 m ↑50 m.
Dag 6
Na het ontbijt vertrek of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 13 juni tot 3 oktober 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. Douches en het eten
zijn gewoon goed. De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket
klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende
maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere
hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Sassolungo

6 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 435,-

Kinderen t/m 13 jaar *:

€ 399,-

1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 44,-

Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 t/m 31-08-‘20

€ 24,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling **

€ 10,-

Opties
Verlengingsnacht Val di Fassa hotel L/O vanaf

€ 62,- / € 72,-afhankelijk van laag-hoogseizoen

Extra overnachting in hut incl. half pension vanaf

€ 54,-/ € 58,- afhankelijk van laag-hoogseizoen

Treinreis NL – Bolzano retour *** nachttrein vanaf

€ 290,-

* = Kinderkorting mits slapend op de kamer met 2 vol-betalende personen.
** = Toeslag verplicht: Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van
Europese wetgeving ( BTW op reizen). Deze regeling noemt men:
*** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.

Tip
Verleng uw reis met 1 nacht in Sasso Piatto en maak een hele mooie wandeling met slechts een dag-rugzak
rond de Langkofel. U heeft dan een prachtige aanvulling op deze reis.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting in ***hotel
✓ 3 x Overnachting in berghutten waarvan 2 x op eigen kamer en 1 x in een kamer met max.4 personen
✓ 5x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5x Diner
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Gratis parkeerplaats in Pozzo di Fassa
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Bus- en liftkaarten
• Hoogseizoentoeslag bij aankomst 01-08-‘20 t/m 31-08-‘20
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Huttentocht Val di Sole A+B+C
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen /
Niveau:
• Verzorging:

Italië
Val di Sole
A = 8 dagen / N 3 B = 8 dagen / N 3 C = 6 dagen / Niveau 2-3
halfpension

Val di Sole is een gerenommeerd deel van Trentino. Vooral vanwege de
natuurlijke pracht, omsloten door imposante bergketens, en de warme
gastvrijheid, die sterk verbonden is met de alpine traditie. Een perfecte
locatie voor een actieve en originele vakantie. De pieken van de OrtlesCevedale, de Brenta Dolomieten en de Adamello-Presanella-groep
bieden een zeer gevarieerd gebied, dat optimaal is om te wandelen van berghut naar berghut.
Wandelen door de alpine valleien van Stelvio National Park is ook een reis door Trentino en Alto Adige over
valleien en prachtige berglandschappen. Het hoog gelegen Stelvio National Park behoort tot het grootste
nationale park in de Alpen en is een enorme oase van wilde dieren in het midden van Europa. Dit park heeft
grote gletsjers, veel meren en grote watervallen, zoals de Saint Watervallen.
De natuur varieert voortdurend: weiden met bloemen in de vallei, het glinsterende water van de
stroomversnellingen en watervallen, het klimmen naar de besneeuwde valleien en de meren aan de voet van
de gletsjers.
Er leven veel diersoorten in deze gebieden, ook al zijn deze niet altijd gemakkelijk te zien: u heeft geduld en
een beetje geluk nodig. Echter, de opwinding van het zien van een majestueus hert of een ree is een bijzondere
en onvergetelijke ervaring. Het gebied is niet alleen de thuisbasis van grote hoefdieren, zoals herten, reeën en
gemzen, maar ook van andere zoogdieren, zoals vossen, hermelijnen, marmotten, eekhoorns en hazen. Veel
verschillende vogelsoorten zweven door de lucht: de prachtige gouden adelaar, torenvalken, de adelaar-uil, de
groene en de bonte spechten, patrijzen en zwarte ganzen. Dankzij een herintroductieprogramma is het ook
mogelijk om de lammergier te zien. In de rivieren zwemmen forellen, terwijl in de plassen en meren kikkers en
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salamanders voorkomen.
Deze huttentocht start u vanuit een hotel om vervolgens vanuit gezellige en huiselijke berghutten een
uitdagende tocht door dit prachtige berglandschap te maken. U heeft er geen speciale training voor nodig, zelfs
niet als u tijdens tocht A de restanten van twee oude gletsjers oversteekt.
Bij tocht B steekt u slechts eenmaal een kleine gletsjer over (duur: ca. 1 uur). Een goede fysieke conditie is wel
belangrijk. U loopt ongeveer 4-6 uur per dag.
Om bij te komen na een lange actieve trekking is er niets beter dan een thermaal bad of een spa-behandeling in
de Terme di Pejo en Rabbi Spa. Met een smakelijk, traditioneel diner met specialiteiten uit de regio van Val di
Sole sluit u deze avontuurlijke vakantie af. Ga op ontdekkingstocht door dit mooie en uitdagende Stelvio
nationale park.

Belangrijkste kenmerken van de 3 varianten
Variant A Niveau 3*= 8 dagen: op dag 5 en 6 een passage over restanten van twee oude gletsjers
Variant B Niveau 3* =8 dagen: als variant A maar met één passage over restanten van één kleine oude gletsjer
Variant C Niveau 2-3* = 6 dagen
* Niveau 3 wordt vooral ingegeven door de duur van de wandelingen.

Reisplan
Variant A: 8 dagen / 7 nachten met twee gletsjer passages
Reisschema: 1 overnachting in het hotel + 5 overnachtingen in berghutten + 1 nacht in het hotel.
Dag 1
Aankomst in het hotel in het dorp Malè, een traditioneel en belangrijk dorp in Val di Sole.
Diner en overnachting.
Dag 2
Duur: ca. 4 uur. ↑1012 m↓0 m.
Rabbi - Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 2425 m, 4 uur lopen.
Met de bus gaat u naar Piazzola di Rabbi. Binnen een half uur bereikt u het vertrekpunt van uw trekking. U
begint uw tocht met een pad door de mooie bossen. Na de beboste zone loopt u langs weides gelegen boven
de boomgrens. U volgt de route langs de rotsformatie van de Cima Quaira top totdat u de hut Rifugio Lago
Corvo (2425 m) bereikt heeft. U overnacht hier. Vanaf de hut kunt u genieten van een wijds en fantastisch
uitzicht.
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Dag 3
Duur: ca. 4 uur. ↑522 m ↓521 m
Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo – Rifugio Silvio Dorigoni 2437 m, 600 m hoogteverschil, 4 uur lopen.
U bereikt snel het eerste van de vele Corvo meertjes. Via meertjes en veel rotsen en met de sneeuw in zicht
loopt u tot net onder de top van de Cima Collecchhio. Vanaf hier loopt u naar de Giogo Nero Pass en vervolgens
naar de volgende berghut Rifugio Silvio Dorigoni 2437 m.
Dag 4
Duur: ca. 5,5 uur. ↑683 m↓855 m
Rifugio Silvio Dorigoni - Rifugio Nino Corsi 2265 m, 550 m hoogteverschil , 6,5 uur lopen.
Vanuit de berghut gaat u de Val Martello in en loopt u richting de Passo Saent op 3000 m hoogte. Hier heeft u
een prachtig uitzicht op de toppen van het Ortler gebergte, de Cevedale en Gran Zebru. Daarna loopt u naar de
volgende Rifugio Nino Corsi.
Dag 5
Duur: ca. 4 uur.↑775 m ↓430 m
Rifugio Nino Corsi - Rifugio Larcher 2608 m.
U gaat richting Forcola Pass, die loopt onder de Monte Cevedale van 3769 m hoogte langs. Op de pas heeft u
een prachtig uitzicht op de bergtoppen, gletsjers en morenen. Vanaf de pas daalt u af naar Rifugio Cevedale
met zijn schitterend uitzicht op Vioz, Pallon della Mare en de bergtoppen van Cevedale.
Dag 6
Duur: ca. 5 uur. ↑514 m ↓685 m
Rifugio Larcher – Rifugio Silvio Dorigoni
2437 m.
In Rifugio Larcher kunt u hulpmiddelen
(crampons) krijgen om makkelijker over de
oude gletsjer te lopen. Deze laat u in de
Rifugio Dorigoni weer achter. Door de
terugloop van het ijs van de Caresergletsjer
ontstond een gebied van modder en ander
gletsjerafval waardoor de route aangepast
moest worden tussen de Val de la Mare en de
Saent vallei. U start de tocht, die u bij de
linkerkant van het Caresermeer brengt. U
klimt langs de morenen omhoog naar een
gravelvlakte. Aan het eind treft u een brug aan
en steekt u een drempel over van geërodeerde
rotsen waar ooit de gletsjer eindigde. U nadert de gletsjer en steekt deze over totdat u Bocca di Saent bereikt.
Daarna volgt u de route totdat u bij Rifugio Dorigoni bent.
Dag 7
Duur: ca. 5 uur.↑0 m ↓1050 m
Rifugio Dorigoni – Rabbi.
Vanuit uw berghut wandelt u langs groene weiden en beekjes naar Campisol. Vanaf daar start een steilere
afdaling naar de Rabbi vallei. Op het eind van de afdaling komt u bij de Saent Meadows met zijn eigenaardige
boerderij. U loopt over bruggetjes en door de bossen naar de bulderende Saent Watervallen! Met de bus van
Rabbi naar Male: einde van de trekking. Diner en overnachting in hotel.
Dag 8
Na het ontbijt uitchecken of verlenging van uw reis.
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Variant B: 8 dagen / 7 nachten met één passage (duur 1 uur) over een kleine oude gletsjer
Reisschema: 1 overnachting in het hotel + 5 overnachtingen in berghutten + 1 nacht in het hotel.
Dag 1
Aankomst in het dorp Terzolas, een traditioneel en belangrijk dorp in Val di Sole.
Diner en overnachting.
Dag 2
Duur: ca. 4 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rabbi - Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 2425 m.
Zie variant A.
Dag 3
Duur: ca. 4 uur. ↑522m ↓521 m. Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo – Rifugio Silvio Dorigoni 2437 m.
Zie variant A.
Dag 4
Duur: ca. 5,5 uur. ↑0 m ↓1050 m.. Rifugio Silvio Dorigoni - Rifugio Nino Corsi 2265 m.
Zie variant A.
Dag 5
Duur: ca. 4 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rifugio Nino Corsi - Rifugio Larcher 2608 m.
Zie variant A.
Dag 6
Duur:ca. 5 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rifugio Larcher –Rifugio Scoiattolo 1998 m.
Een bijzonder interessante route, die veel gelegenheid biedt tot wildobservatie, zoals gemzen, marmotten,
diverse hertensoorten, patrijzen en adelaren. Adembenemende vergezichten op de torenhoge, sneeuwbedekte
uitstekende toppen van de Cevedale, Palon de Mare, Rosole en Vioz plus de diverse alpenmeertjes. Vanuit
Rifugio Larcher-Cevedale daalt u af tot Malga Mare. Wanneer u het Malga Mare waterkracht station bereikt,
neemt u een makkelijk, vrij vlak pad. Dit loopt langs een berghelling en brengt u naar Rifugio Scoiattolo. Rifugio
Scoiattolo is qua accommodatie het hoogtepunt van uw reis. Een nieuw berghotel in Canadese stijl in het hart
van het Nationaal Park Stelvio dat u goede service en een prachtig panorama biedt.
In deze lodge slaapt u op een eigen 2-persoonskamer met privé douche en toilet.
Dag 7
Duur: ca. 2 uur. ↑0 m↓1050 m. Rifugio Scoiattolo – Cogolo.
Vanaf Rifugio Scoiatollo is het een makkelijke wandeling: La via dei Monti, die u naar het Covel gebied met de
alpenweiden brengt, het Covel meertje en de watervallen van Rio Vioz. Covel is een prachtige biotoop met
restanten van een oud meer en een fraai lariks bos. U komt terecht op de alpenweides, die nu voor schapenen geitenfok worden gebruikt. Vanaf hier ziet u na korte tijd een mooie biotoop en zijn waterval. U loopt verder
naar Peio Passo op 1580 m hoogte, waarbij u ook langs de historische kapel van Saint Roch van Montpellier uit
1400 komt, gelegen bij de San Rocco heuvel. Daar is een begraafplaats van soldaten, die tijdens WO1
sneuvelden. In 1921 zijn de lichamen herbegraven in Rovereto. Van Peio Paese kunt u makkelijk naar Cogolo
wandelen: de belangrijkste plaats in de Val di Peio, bereikbaar via de Sentiero Botanico. U kunt kiezen of de bus
terug te nemen naar Male vanuit Peioi Paese of vanuit Cogolo. In Male wacht uw hotel voor overnachting en
diner als slot van uw Stelvio Trekking!
Extra wandeling: u kunt uw wandeling verlengen door vanaf de busstop te wandelen naar Cogolo, door “il
sentiero Botanico” (de botanische tuin). Duur van de extra wandeling ca. 1,5 uur.
Overnachting in uw hotel te Terzolas.
Dag 8
Na het ontbijt uitchecken of verlenging van uw reis.
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Tip: Extra hut overnachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde
accommodatie om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.

Variant C: 6 dagen / 5 nachten
Reisschema: 1 overnachting in het hotel + 3 overnachtingen in berghut + 1 nacht in het hotel.
Dag 1
Aankomst in het hotel in het dorp Malé, een traditioneel en belangrijk dorp in Val di Sole.
Diner en overnachting.
Dag 2:
Duur: ca. 4 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rabbi - Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 2425 m.
Zie variant A.
Dag 3
Duur: ca. 4 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo – Rifugio Silvio Dorigoni 2437 m.
Zie variant A.
Dag 4
Duur: ca. 5 uur. ↑911 m ↓911 m. Cima Rossa di Saent 3172 m en terug naar Rifugio Silvio Dorigoni 2437 m.
Dit is een makkelijke beklimming naar de Cima Rossa di Saent Peak op 3347 m hoogte Hier wordt u getrakteerd
op een schitterend uitzicht op de Ortles-Cevedal groep, de Saent Vallei en de imponerende top van de Sternai.
Het laatste deel over de morenen is wat steiler. Deze beklimming vereist geen speciale uitrusting, wel enige
concentratie bij het oversteken van de kam. De terugweg is dezelfde als de heenweg.
Dag 5
Duur: ca. 5 uur. ↑0 m ↓1050 m. Rifugio Doridoni- Rabbi.
Vanuit uw berghut wandelt u langs groene weiden en beekjes naar Campisol. Vanaf daar start een steilere
afdaling naar de Rabbi vallei. Tijdens de afdaling komt u bij de Saent Meadows. U loopt over bruggetjes en door
de bossen met de mogelijkheid om naar de bulderende Saent Watervallen te wandelen. Een prachtig einde van
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uw trekking door het Selvio National Park. Van Malga Stablasol wandelt u naar Rabbi Terme waar u de bus
neemt, die u naar uw hotel in Male brengt. Diner en overnachting.
Dag 6
Na het ontbijt uitchecken of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot en met 24 september 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn een
must en heel praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u lakens mee te nemen of een
slaapzak. De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken en
krijgen daar ook een stukje fruit bij. Omdat u op hoogte loopt, is het verstandig beschermende maatregelen te
nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking
dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Variant A Variant B Variant C
8 dagen/N3 8 dagen/N3 6 dagen/N2-3

Huttentochten Val di Sole A+B+C
Volwassenen per persoon

€ 545,-

€ 565,-

€ 420,-

Prijs kinderen 10 t/m 13 jaar**

€ 500,-

€ 525,-

€ 380,-

Toeslag 1 pk voor de 2/3 hotelovernachtingen:

€ 40,-

€ 60,-

€ 40,-

Toeslag reisbureauregeling*

€ 11,-

€ 11,-

€ 7,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht hotel halfpension vanaf

€ 72,-

€ 72,-

€ 72,-

Idem kinderen t/m 13 vanaf

€ 49,-

€ 49,-

€ 49,-

Extra overnachting Mountain resort Scoiattolo

n.v.t.

€ 84,-

n.v.t.

Extra overnachting hp in hut volw. met halfpension vanaf

€ 55,-

€ 55,-

€ 52,-

Extra overnachting hp in hut kind t/m 13 jr met halfpension vanaf

€ 50,-

€ 50,-

€ 50,-

Treinreis NL – Trento - Malé retour met couchette vanaf ***

€ 290,-

€ 290,-

€ 290,-

Treinreis retour kind 11 t/m 14 vanaf ***
€ 55,€ 55,€ 55,* Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
** = Kinderkorting mits slapend op de kamer met 2 vol-betalende personen.
*** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Tip: Extra hut overnachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde
accommodatie om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.
Inbegrepen 8 daagse trekking:
✓ 2x Overnachtingen in hotel*
✓ 5x Overnachting in berghutten*
✓ *Tour B: 4x overnachting in berghutten en 1 x berghotel (Rif. Scoiattolo)
✓ 7x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 7x Diner
✓ Routebeschrijving

idtravel.nl

huttentocht.nu

Huttentochten 2020

Pagina | 73

✓
✓
✓

Wandelkaart
Gratis parkeerplaats Malè (starthotel)
Lokale 24-uur hotline service

Niet inbegrepen 8 daagse trekking:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotel overnachtingen
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting; ter plaatse te voldoen
Inbegrepen 6 daagse trekking:
✓ 2x Overnachting in ***hotel
✓ 3x Overnachting in berghutten
✓ 5x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5x Diner
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeerplaats Terzolas (starthotel)
✓ Lokale 24-uur hotline service
Niet inbegrepen 6 daagse trekking:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag voor de 2 hotel overnachtingen
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting; ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Malghe
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Sole
6 dagen
2
halfpension

Ook geschikt voor families met kinderen !

Val di Sole: imposante bergen, watervallen, gletsjers en de pieken van
de Ortles-Cevedale, de Brenta Dolomieten en de Adamello-Presanellagroep. U ziet deze in de door IDTravel uitgezette wandelingen van
berghut naar berghut in Val di Sole in de Dolomieten.
Val di Sole is een heel bekend deel van Trentino. Vooral vanwege de
natuurlijke pracht, omsloten door imposante bergketens, en vanwege de warme gastvrijheid, die sterk
verbonden is met de alpine traditie.
Het hoog gelegen Stelvio National Park behoort tot het grootste Nationaal Park in de Alpen en is een oase van
wilde dieren, zoals herten, reeën, gemzen, maar ook vossen, hermelijnen, marmotten, eekhoorns en hazen.
Veel vogelsoorten zweven door de lucht: de gouden adelaar, torenvalken, de adelaar-uil, spechten, patrijzen en
zwarte ganzen. Zelfs de lammergier is hier weer teruggekeerd. Dit park heeft gletsjers, veel meren en grote
watervallen, zoals de Val Saent Watervallen.
De natuur varieert van weiden met bloemen in de vallei, het glinsterende water van de stroomversnellingen en
watervallen tot de besneeuwde valleien en de meren aan de voet van de gletsjers.

Familiehuttentocht Malghe
Deze huttentocht start vanuit een hotel, waar u ook een toelichting krijgt over deze tocht, en daarna slaapt u
twee nachten in twee verschillende malghe's en vervolgens nog een nacht in een berghut, Rifugio genoemd.
Vanuit deze gezellige en huiselijke malghe's en de berghut start u steeds een mooie tocht door dit
berglandschap. U loopt ongeveer 3 - 6 uur per dag.
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Malghe's zijn kleinschalige almboerderijen, die eigen kamers hebben en waar de bezoeker bij het diner geniet
van de lokale streekproducten. U slaapt in de malghe op een eigen privé-kamer en in de berghut in een meerpersoonskamer of tegen toeslag ook op een privé-kamer. Om bij te komen na een lange actieve trekking is er
niets beter dan een thermaal bad of een spa-behandeling in de Terme di Pejo en Rabbi Spa. Met een smakelijk,
traditioneel diner met specialiteiten uit de regio van Val di Sole sluit je deze avontuurlijke vakantie af in het
hotel waar u gestart bent.

Reisplan
Dag 1
Aankomst in Malè / Terzolas. Aankomst in Hotel Pippo te Terzolas, een typisch Italiaans bergdorpje in Val di
Sole. Korte toelichting op de trekking door onze lokale partner of de hoteleigenaar. Indien u nog materiaal wilt
huren, kan dat in Malé.
Dag 2
Route Rabbi – Malghe Monte S Alta 2048 m. ↑800 m. Duur: 3-4 uur. Transfer per bus naar Val di Rabbi. U start
de tocht over een bospad, dat loopt langs een klein riviertje totdat u bij de waterval Ragaiolo komt. Vandaar
loopt u verder over een zogenaamde Tibetaanse brug, die de waterval overbrugt. Vanaf de brug heeft u een
prachtig panorama. Daarna loopt u door een bos met veel naaldbomen naar de alpenweiden. Hier is de Malghe
Fratta Bassa, waar u van traditionele gerechten kunt genieten of een glas lekkere verse melk kunt drinken. U
vervolgt de tocht door lariksbossen om vervolgens op de almweiden uit te komen. Het water van de beekjes
kunt u drinken. Neem de tijd om van het panorama te genieten. Een vrij vlak pad, omzoomd door
rododendrons en lariksen, brengt u, tussen de koeien door, bij uw eerste overnachtingsadres: Malghe Monte
Sole gelegen op 2048 m. Vanuit deze malghe, gelegen boven de boomgrens, heeft u een prachtig uitzicht.
Dag 3
Route Malghe Monte Sole Alta – Malghe Fassa 2057 m – Malghe Villar Bassa 2020 m - Malghe Cercen Bassa
1969 m – Malghe Villar Alta 2183 m - Monte Sole 2350 m – Malghe Stablaz o Maleda Alta 2060 m. ↑400 m.
Duur: 5-6 uur. Na het ontbijt wandelt u naar Malghe Cercen Bassa. Onderweg hoort u het fluiten van de
marmotten en met een beetje geluk ziet u ook reeën. Tijdens het bezoek aan deze Malga kunt u zien hoe van
melk boter en kaas wordt gemaakt. Natuurlijk kunt u ook kaas proeven. U loopt terug naar Malghe Monte Sole
en vanaf hier loopt u omhoog naar de top Monte Sole 2350 m met een fantastisch uitzicht. Bij helder weer kunt
u alle toppen van Val di Sole zien. Vanaf de top daalt u af naar Malghe Stablaz Alta. U heeft de keuze uit 2
routes. Hier bevindt u zich in het hart van het Stelvio National Parc in een betoverende omgeving. U overnacht
In Malghe Stablaz en genieten daar van een traditioneel diner.
Dag 4
Tour: Malghe Stablaz – Baito Campisol - Rifugio Silvio Dorigoni 2436 m. ↑400 m. Duur: 4-5 uur. Vandaag
richting de Rifugio Dorigoni ziet u een schitterend landschap met watervallen, alpenweides, reeën en oude
berghutten. Deze Rifugio ligt heel mooi tegen de bergen aan en een prachtig uitzicht van meer dan 60 km is
mogelijk. Vanuit de hut zijn de gletsjers bereikbaar. Vandaag overnacht u in een hele mooie berghut / Rifugio
met heerlijk eten en ondertussen genieten van het uitzicht.
Dag 5
Tour: Rifugio Dorigoni – Rabbi Fonti 1250 m. ↓1000 m. Duur: 4 uur. Vanuit de hut wandelt u rustig door een
mooie vallei naar de watervallen van Val Saent. Onderweg komt u langs diverse malghe’s en tot slot komt u uit
bij deze mooie watervallen. Hier is ook de Malghe Stablasolo, waar u nog even kunt bijkomen van deze laatste
mooie wandeldag. U loopt naar Rabbi om daar de bus (vertrek 15.45 uur) te nemen naar Terzolas.
U overnacht weer in uw starthotel en bij het diner is het lekker nagenieten en napraten over deze mooie
Malghe huttentocht.
Dag 6
Na het ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 27 juni tot 24 september 2020.
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Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. Douches en het eten
zijn gewoon goed. De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket
klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. Omdat u op hoogte loopt is het verstandig beschermende
maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere
hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Malghe

6 dagen / N 2

Volwassenen per persoon

€ 445,-

Prijs kinderen t/m 13 jaar**

€ 399,-

Toeslag 1 pk voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 40,-

Toeslag reisbureauregeling*

€ 9,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht hotel HP vanaf

€ 72,-

Verlengingsnacht hotel incl. HP kinderen t/m. 13 jaar vanaf **

€ 49

Verlengingsnacht Rif Dorigoni volw.

€ 55,-

Verlengingsnacht Rif Dorigoni kind t/m 13 jaar

€ 50,-

Treinreis NL – Trento - Malé retour met couchette vanaf ***

€ 290,-

Treinreis retour kind 8 t/m 14 vanaf ***

€ 55,-

*= Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
**= Kinderkorting alleen bij verblijf op een hotelkamer met 2 vol-betalende personen.
***= Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 5 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5 x Diner
✓ Malghe overnachtingen (2 x) op eigen
kamer met douche/toilet
✓ Overnachting in Rifugio op meerpersoonskamers
✓ 2 Hotelovernachtingen
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Gratis buskaart van Malé naar de
startplaats
✓ Gratis parkeerplaats in Malé
.
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen

idtravel.nl

huttentocht.nu

Huttentochten 2020

Pagina | 77

Huttentocht Combi Tocht
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Val di Sole
7 dagen
3
halfpension

Dit is een COMBI huttentocht van 2 pareltjes in Val di Sole: Stelvio Nationale park en de Brenta Dolomieten.
Deze tocht start in het Stelvio NP met zijn ongerepte natuur, gletsjers,
watervallen en gaat daarna verder in de Brenta Dolomieten.
Het hooggelegen Stelvio National Park behoort tot het grootste
Nationaal Park in de Alpen en is een oase van wilde dieren, zoals herten,
reeën en gemzen, maar ook vossen, hermelijnen, marmotten, eekhoorns
en hazen. Veel vogelsoorten zweven door de lucht: de gouden adelaar, torenvalken, de adelaar-uil, spechten,
patrijzen en zwarte ganzen. Zelfs de lammergier is hier weer teruggekeerd. Dit park heeft gletsjers, veel meren
en grote watervallen, zoals de Saint Watervallen.
De natuur varieert van weiden met bloemen in de vallei, het glinsterende water van de stroomversnellingen en
watervallen tot de besneeuwde valleien en de meren aan de voet van de gletsjers. De Brenta Dolomieten zijn
veel ruiger. In de Brenta Dolomieten moet u vaak gebruik maken van een klettersteig om het bergmassief te
ontdekken. IDTravel heeft echter een huttentocht uitgezet waarbij u geen gebruik hoeft te maken van een
klettersteig.
Wandelend van hut naar hut over ruige paden gaat u dit gebergte ontdekken. Veel bergen van meer dan 3000
m hoog zorgen voor een imposant schouwspel tijdens deze tocht. Het eindpunt van deze indrukwekkende
tocht is Madonna di Campiglio, één van de bekendste resorts in deze regio.
Om deze tocht te kunnen maken, heeft u geen speciale training nodig of andere technische kennis. Wel is een
goede basisconditie vereist.
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Reisplan
Dag 1
Aankomst in Malè / Terzolas. Aankomst in Hotel
Pippoa te Terzolas, een typisch Italiaans
bergdorpje in Val di Sole. Korte toelichting op de
trekking door onze lokale partner of de
hoteleigenaar. Indien u nog materiaal wilt huren,
kan dat in Malé.
Dag 2
Rabbi - Rifugio Stella Alpina al Lago Corvo 2425 m.
↑1100 m. Duur: 4-5 uur. Met de bus gaat u naar
Piazzola di Rabbi. Binnen een halfuur bereikt u het
vertrekpunt van uw trekking. U begint uw tocht
met een pad door de mooie bossen. Na de beboste zone loopt u langs weides boven de Malga Cadesa Alta. U
volgt de route langs de rotsformatie van de Cima Quaira top totdat u de hut Rifugio Lago Corvo (2425 m)
bereikt heeft. Hier overnacht u. Vanaf de hut kunt u genieten van een wijds en fantastisch uitzicht.
Dag 3
Rifugio Stella Alpina Lago Corvo – Rifugio Dorigoni. Vanuit Rifugio Lago Corvo komt u al snel bij één van de
eerste meren. Dit meer wordt op een natuurlijke wijze afgesloten met rotsblokken en vormt zo een mooi
waterbassin. U wandelt nog langs andere meren en klimt over rotsblokken voordat de sneeuwgrens van de
gletsjer wordt bereikt. Daarna vervolgt u lopend en klauterend de route om uit te komen op de hoogste top
van 2957 m. Vanaf hier heeft u een spectaculair uitzicht over dit gebied. U komt over de pas Giogo Nero om
dan af te dalen naar de Rifugio Dorigoni. Het uitzicht op de Ortler – Cevedale is wederom fantastisch. Komt u
op tijd aan in de berghut Dorigoni dan heeft u nog de mogelijkheid om een mooie hike te maken naar de meren
van Sternai. Het hoogteverschil tijdens deze laatste hike is slechts 300 m, maar u wordt beloond met prachtige
weerspiegelingen van het “blauwe” water van deze bergmeren.
↑ 500 m. Duur: 1e deel 4 -5 uur.
Dag 4
Rifugio Doridoni- Rabbi. ↑ 1000 m. Duur: 4-5 uur. Vanuit uw berghut wandelt u langs groene weiden en
beekjes naar Campisol. Vanaf hier start een steilere afdaling naar de Rabbi vallei. Op het eind van de afdaling
komt u bij de Saent Meadows met zijn eigenaardige boerderij. U loopt over bruggetjes en door de bossen naar
de bulderende Saent Watervallen! Vanaf hier gaat het richting Malga Stablaso naar Rabbi Campaggio al Plan.
Uw privé-transfer brengt u in ongeveer 40 min. naar de lift Grosté. Na boven te zijn uitgestapt, loopt u over een
vrij gemakkelijk pad naar het schitterend gelegen Rifugo Tuckett.
Dag 5
Rifugio Tucket – Rifugio Alimonte. Duur: 3 uur. ↑566m ↓225. Na vertrek uit de hut loopt u via de pas Sella del
Fridolin verder naar de Rifugio Casinie en Rifugio Brentei. Onderweg heeft u een mooi uitzicht op het dal en
loopt u ook nog door een korte tunnel. U volgt een rotsachtig pad omhoog en komt dan aan in Rifugio
Alimonte. Dit is de mooiste locatie van de Brenta Dolomieten. Hier heeft u een imposante blik op het gebergte.
Deze hut is de startplaats van de bekende via ferrata / klettersteig: Sentiero delle Bocchette.
Dag 6
Rifugio Alimonte – Madonna di Campiglio. Duur: 5-6 uur. ↑88 m ↓1017 m. Vandaag is het een hele mooie
afdaling langs diverse hutten en over diverse bruggetjes, langs stroomversnellingen en watervallen.
Aangekomen in Madonna di Campiglio neemt u afscheid van dit imposante bergmassief. Na een kort bezoek
aan dit bekende dorp neemt u de bus terug naar Terzolas, Hotel Pippo.
Dag 7
Na het ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis.
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Aankomstdata
Dagelijks van 26 juni tot 24 september 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. Douches en het eten
zijn gewoon goed. De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket
klaarmaken en krijgen daar ook een stukje fruit bij. Omdat men op hoogte loopt is het verstandig
beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra hard aan. Dus ALTIJD een pet
of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.
Tip: Extra hutovernachting
Ook is het mogelijk tijdens de tocht een extra rustdag in te passen. U verblijft dan twee nachten in dezelfde
accommodatie om even bij te komen of om die dag een leuke tocht te maken in de omgeving van deze hut.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht COMBI Tocht

7 dagen / N 3

Volwassenen per persoon

€ 530,-

Prijs kinderen t/m 13 jaar**

€ 485,-

Toeslag 1 pk voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 40,-

Toeslag reisbureauregeling*

€ 11,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht hotel HP vanaf

€ 72,-

Idem kind t/m 13 jaar vanaf **

€ 49

Verlengingsnacht hut met halfpension volw. vanaf

€ 55,-

Verlengingsnacht hut met halfpension kind t/m 13 jr vanaf

€ 50,-

Treinreis NL – Trento - Malé retour incl. couchette vanaf ***

€ 290,-

Treinreis retour kind 11 t/m 14 vanaf ***

€ 55,-

* = Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
** = Kinderkorting alleen bij verblijf op een hotelkamer met 2 vol-betalende personen.
***= Boekt u een treinreis dan ontvangt u eerst een offerte van ons alvorens wij de reis definitief inboeken.

Inbegrepen
✓ 6 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 6 x Diner
✓ 4 Overnachting in Rifugio op meerpersoonskamers
✓ 2 Hotelovernachtingen
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
✓ Gratis parkeerplaats in Terzolas
✓ Privé-transfer van Rabbi naar Madonna di
Campiglio
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Niet inbegrepen
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting
• Buskaart hotel – Rabbi / Madonna di Campiglio - Terzolas
• Liftkaart dag 4
• Uitgaven van persoonlijke aard
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Huttentocht Brenta Dolomieten
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Brenta Dolomieten
7 dagen
2-3
halfpension

Trentino / Val de Sole: imposante bergen, watervallen, gletsjers van de
Brenta Dolomieten en de Grostè-groep U ziet deze in de door IDTravel
uitgezette wandelingen van berghut naar berghut. Val di Sole is een heel
bekende regio in Trentino, vooral door zijn natuurlijke pracht, omsloten
door imposante bergketens van o.a. de Brenta groep en niet te vergeten, de warme gastvrijheid, die sterk
verbonden is met de alpine traditie. De ongerepte natuur varieert van weiden met bloemen in de vallei, het
glinsterende water van de stroomversnellingen en watervallen tot de besneeuwde vlakten en de meren aan de
voet van de imposante pieken van de omringende bergen.
Dit wilde massief staat wereldwijd bekend om één van de meest complete systemen van “via ferrates” - Via
delle Bocchette genaamd - dat over smalle richels en verticale ladders loopt en het hart van de bergen volledig
doorkruist met een fantastisch panorama. Maar er is ook een andere manier om het massief te doorkruisen en
wel via goed onderhouden wandelpaden, die geen alpinistische / klimvaardigheden vereisen. IDTravel heeft
een dergelijke huttentocht samengesteld. U wandelt door de bossen en rondom de watervallen van
Vallesinella de bergen in om uiteindelijk aan te komen bij het Molveno-meer. Dit meer is zes keer op rij
uitgeroepen tot het mooiste en schoonste meer van Italië.
Deze huttentocht start vanuit ons hotel in Terzolas, waar u door onze lokale agent of de eigenaar van het hotel
een toelichting krijgt over deze tocht. Om bij te komen na een lange actieve trekking is er niets beter dan een
thermaal bad of een spa-behandeling in de Terme di Pejo en Rabbi Spa. Onze tip: boek een extra nacht in het
hotel. Met een smakelijk, traditioneel diner met specialiteiten uit de regio van Val di Sole sluit u deze
avontuurlijke vakantie af.

idtravel.nl

huttentocht.nu

Huttentochten 2020

Pagina | 82

Reisplan
Dag 1
Aankomst in Terzolas. Overnachting in uw hotel op basis van halfpension. U kunt hier uw auto gratis parkeren.
Dag 2
Vallesinella Watervallen 2273 m. Duur: ca. 3 uur. ↑692 m ↓ 78 m.
U rijdt met openbaar vervoer in ongeveer 50 min. naar de start van uw tocht in Madonna di Campiglio. De
route gaat in het eerste gedeelte wisselend over bospaden en boswachterswegen. Het is een prachtige tocht
met het groene dal van Val di Sole achter u en de typisch grijze kleur van het Dolomieten- gesteente voor u.
Het landschap is totaal veranderd. Overnachting in een Rifugio (2261 m).
Dag 3
Brentei 2580 m. Duur: ca. 3 uur. ↑720 m ↓370 m.
Vanuit de Rifugio (berghut) heeft u direct een prachtig uitzicht.
Geniet van dit spectaculaire uitzicht op deze hoogte. Tijdens de tocht ziet u het contrast tussen de vlakke
weiden en de hoge pieken van het gebergte. De afdaling leidt u over de almweiden naar de volgende Rifugio
waar u overnacht.
Dag 4
Val Brenta Alta 2439 m. Duur: ca. 3 uur. ↑600 m ↓ 370 m.
Na een korte route terug door het weidelandschap wandelt u weer omhoog door een brede vallei met veel
rotsen. U wandelt langzaam omhoog om op 2552 m het hoogste punt van deze dag te bereiken. Hier ligt vaak
nog sneeuw. Bocca di Brenta is één van de belangrijkste passen van de bergketen, die Val Brenta en de
Molveno-zijde scheidt. Dit is de toegangspoort van het beroemdste deel van het Bocchette-pad
U bereikt via een korte en gemakkelijke afdaling het volgende Rifugio waar u overnacht.
Dag 5
Val Delle Seghe. Duur: ca. 3 uur. ↑0 m ↓1020 m.
Vanuit het Rifugio wandelt u naar het bekken van Laghet, dat ooit werd gekenmerkt door de aanwezigheid van
karstmeren. Eenmaal voorbij de weiden en het grasrijke gebied dat Baito Massodi omringt, begint de afdaling.
U blijft dalen over een rotsachtig pad en bereikt een bos waar een kleine berghut is waar u even kunt rusten.
Vanaf hier is er een eenvoudig pad, dat naar het volgende Rifugio loopt waar u overnacht.
Dag 6
Molveno Meer. Duur: ca. 2 uur. ↑0 m ↓120 m.
U wandelt rustig door de bossen verder naar beneden totdat u de voet van de Croz dell Altissimo bereikt.
Via een rotsachtig pad wandelt u langs een bergwand verder naar de hut Pradel. Vandaar met de lift naar
beneden om bij het Molveno meer even bij te komen van deze fantastische tocht door de Brenta Dolomieten.
Vanaf neemt u het openbaar vervoer terug naar uw starthotel.
Dag 7
Na het ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 1 juli tot 14 september 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch en noodzakelijk. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De
wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken. Omdat men op
hoogte loopt is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. Dus altijd een pet of andere
hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Brenta Dolomieten

7 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 515,

Prijs kinderen 13 jaar t/m. 16 jaar**

€ 480

Toeslag 1 pk voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 40,-

Toeslag reisbureau regeling*

€ 10,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht hotel HP vanaf

€ 72,-

Idem kind 13 t/m 16 jaar **

€ 49

Verlengingsnacht hut met halfpension volw. vanaf

€ 55,-

Treinreis NL – Trento - Malé retour incl. couchette vanaf ***

€ 290,-

Treinreis retour kind t/m 14 vanaf ***

€ 55,-

* = Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
** = Kinderkorting alleen bij verblijf op een hotelkamer met 2 vol-betalende personen.
***= Boekt u een treinreis dan ontvangt u eerst een offerte van ons alvorens wij de reis definitief inboeken.
Inbegrepen
✓ 2x Overnachting in ***hotel
✓ 4 Overnachtingen in eenvoudige berghutten op slaapzalen
✓ 6x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 6x Diner
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaart
✓ Gratis parkeren in Terzolas
Niet inbegrepen
• Uitgaven van persoonlijke
aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter
plaatse te voldoen
• Bus- en liftkaarten
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Huttentocht Pale di San Martino
•
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Italië
Pale di San Martino
6 dagen
2-3
halfpension

Deze vernieuwde versie is ontstaan, omdat huttentocht.nu niet tevreden was over de manier waarop de route
was aangegeven. Dat was ronduit slecht en zelfs voor lokale gidsen soms een puzzel. Deze vernieuwde en
veilige tocht is uitsluitend bij huttentocht.nu te boeken.
Een wandeling, die loopt van het vulkanische gebergte van "Bocche", met langzaam stijgende hellingen en
pittoreske meertjes van gletsjeroorsprong, naar Val Venegia. Dit is één van de meest onderscheidende
hooggelegen valleien in het hart van het beschermde natuurgebied Paneveggio.
Deze huttentocht start vanuit ons hotel in San Martino di Castrozza, waar onze lokale agent of de eigenaar van
het hotel een toelichting geeft over deze tocht.
Uniek: tijdens deze tocht slaapt u in 2 hutten op een eigen kamer en in 1 hut op een meerpersoons-kamer.
Optioneel: Bagagetransport mogelijk.
Dag 1
Aankomst bij het hotel in San Martino di Castrozza.
Dag 2
Duur: ca. 3,5 uur. ↑470 m ↓ 470 m.
De dag begint met een korte transfer naar de pas, die Trentino en Veneto van elkaar scheidt. Na een korte
wandeling wordt het startpunt van de wandeling bereikt. Steek de rivier over en wandel slingerend, tussen de
bossen, omhoog. De weg vervolgt zich tussen weiden en stenen. De grote vallei biedt een betoverend uitzicht
over de berg Margherita en de grillige vormen van de achterliggende Pale di San Martino Dolomieten. Het pad
gaat over in een voormalig ezelpad. Na enige tijd start de daling richting het Juribrutto meer. De weg gaat langs
een niet meer in dienst zijnde bergboerderij. Het laatste stuk gaat over weides en door dicht beboste gebieden.
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Dag 3
Duur: ca. 4 uur. ↑550 m ↓ 510 m.
Deze dag start al snel met één van de mooiste uitzichtpunten van de Dolomieten: Cimon della Pala top ook wel
bekend als “Cervino van de Dolomieten”. Na nog ongeveer een halfuur wandelen wordt het hoogste punt van de
route bereikt. Vervolg de weg in zuidoostelijke richting: gemakkelijk dalend naar een fantastisch plateau. Hierna
gaat het pad weer geleidelijk omhoog. Het lijkt wel een maanlandschap. Volg daarna de route langs de rivier. Na
een aantal bochten wordt Baita Segantini bereikt en dat is gelegen aan een meer waarin de imposante
Dolomieten-toppen reflecteren.
Dag 4
Duur: ca. 5,5 uur. ↑520 m ↓ 470 m.
Aangename wandeling door het oostelijke deel van de Lagorai keten. Licht stijgend over een helling wordt onder
langs de kam van de berg het pad bereikt, dat toegang geeft tot de top. Optioneel is het beklimmen van de top.
De afdaling leidt naar de alpine Colbricon meren. Na een eventuele stop bij de meren loopt de route verder naar
het dorp San Martino di Castrozza. Het plateau wordt bereikt met een lift en na een korte afdaling de berghut.
Dag 5
Duur: ca. 5,5 uur. ↑520 m, ↓ 470 m.
Vanuit de berghut loopt het pad over een maanachtig plateau met lichte stijgingen en afdalingen, waar duidelijk
de kracht van de natuur op de rotsen te zien is, naar Passo di Pradale Basso. Vanaf hier gaat de weg naar de
Fradusta gletsjer en vervolgens naar de top van de Fradusta. De makkelijk te bereiken top geeft een schitterend
360 graden-uitzicht. Via dezelfde weg terug naar Passo della Fradusta en via het noordelijke pad , tussen allerlei
kleine meertjes door, naar het pad van het eerste deel van de dag. Aan het eind van het pad vervolgens met de
lift terug naar San Martino di Castrozza.
Dag 6
Na het ontbijt vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 22 juni t/m 22 september 2020

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch en noodzakelijk. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u een lakenzak mee te nemen. De
wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken. Omdat men op
hoogte loopt is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. Dus altijd een pet of andere
hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw boeking.

Optie
Bagagetransport mogelijk.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Pale di San Martino

6 dagen / N 2-3

Volwassenen per persoon

€ 475,-

Prijs kinderen t/m 13 jaar**

€ 445,-

Toeslag 1 pk voor de 2 hotelovernachtingen:

€ 15,-

Toeslag augustus

€ 60,-

Toeslag reisbureauregeling*

€ 9,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen
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Opties
Verlengingsnacht hotel incl. HP volwassenen vanaf

€ 75,-

Verlengingsnacht hotel incl. HP kind t/m 13 jaar vanaf **

€ 69,-

Verlengingsnacht Rifugio vanaf

€ 50,-

Bagagetransport mogelijk vanaf 2 personen totaal vanaf

€ 125,-

Treinreis NL – Bolzano retour nachttrein vanaf ***

€ 290,-

* = Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling. .
** = kinderkorting alleen bij verblijf op een hotelkamer met 2 vol-betalende personen.
*** = Boekt u de trein dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij deze boeken.
Inbegrepen:
✓ 2x Overnachting in hotel 3*
✓ 2 x Overnachting in berghutten, eigen kamer met gedeelde badkamer
✓ 1 x Overnachting in berghut, meerpersoons-kamer
✓ 5 x Ontbijt of ontbijtbuffet
✓ 5 x Diner
✓ Transfer naar het startpunt van de wandeling
✓ Routebeschrijving
✓ Routekaarten
✓ Gratis parkeerplaats
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Kosten lift op dag 4 en 5
• Toeslag reisbureauregeling
• Bagagetransport
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting; ter plaatse te voldoen
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Huttentocht Hoge Tatra
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Slowakije
Hoge Tatra
8 dagen
3
volpension

Het grensgebergte tussen Slowakije en Polen heet de Hoge Tatra. Het is het kleinste alpine hooggebergte van
Europa met een oppervlakte van ongeveer 740 m2, dat de status van Nationaal Park heeft. Meer dan 20 bergen
zijn hoger dan 2400 m en de hoogste is de Gerlach van 2655 m. Het dichtbeboste park, dat verder veel rotsen,
alpenweiden en sneeuwvelden kent, heeft wel 300 plantensoorten. Tot de bekendste diersoorten horen
gemzen, marmotten, bruine beer, wolf, lynx en adelaar. Tijdens uw tocht door dit prachtige gebergte zult u
veel kunnen genieten van dit natuurschoon plus de schitterende uitzichten. U bent gemiddeld 6 uur per dag
actief en dat voert u door mooie dalen, langs fraaie watervallen en meren, over alpenweiden en bergpassen.
Uw hoogste punt zal 2499 m zijn, de Rysy top. U overnacht in berghutten/berghotels. U slaapt onderweg in 3
verschillende hutten en hoeft dus niet iedere dag met uw complete bagage te wandelen.
Deze tocht door de ongerepte natuur is een absolute aanrader.

Reisplan
Dag 1
Aankomst Hoge Tatra/transport naar Hoge Tatra. Startplaats Tatranska Lomnica : Hotel Titris 3* met zwembad.
Dag 2
Vandaag staat een hele mooie wandeling op het programma door één van de mooiste dalen van de Hoge Tatra.
Het dal heet Belinaske ofte wel Witte Tatra. Dit dal was meer dan 10 jaar niet toegankelijk voor toeristen. U
loopt omhoog tot aan de hut Zelena en daar ligt één van de 5 groene meren van de Tatra: Zelena Pleso.
Start route: Tatranska Lomnica (881 m) - Quelle Salviovy (1225 m) - Velke Biele Bergsee (1615 m) - Hut Pri
Zelenom plese (1551 m).
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Duur: 4.45 uur. ↑734 m ↓64 m: Afstand::11 km.
Na aankomst in de hut kunt u eventueel nog een volgende hike maken: Hut Pri Zelenom plese (1551 m) Jahnaci Spitze (2229 m) - Hut Zelene pleso (1551 m).
Duur: 3.40 uur. ↑678 m ↓678 m. Afstand: 4 km.
Dag 3
U verlaat de bossen en stijgt naar het hooggebergte Svistovkou (2020 m). U wordt enthousiast van de mooie
waterval in het dal Zmrzle Doliny en geïmponeerd door de Kezmarsky Stit (2556 m). Na ongeveer 3 uur lopen
komt u bij Skalnare Pleso (meer). Vanaf hier heeft u nog 1 uur nodig om de hut te bereiken waar u overnacht.
Start route: Hut Zelene pleso (1551 m) - Sattel pod Svistovkou (2023 m) - Skalnate pleso (1751 m) - alternatief:
Gondel naar Lomnicky Stit (2633 m) - Zamkovskeho hut (1475 m).
Duur: 3.35 uur. ↑472 m ↓548 m. Afstand: 6,3 km.
Na aankomst in de hut kunt u eventueel nog een volgende hike maken: Zamkovskeho Hut (1475 m) - Wasserfall
Obrovsky - Reiner Hut (1285 m) - Wasserfall Dlhy - Bilikova Hut (1285 m) - Zamkovskeho Hut (1475 m)
Duur: 1.45 uur. ↑190 m ↓190 m. Afstand: 5,5 km.
Dag 4
Vandaag een hele pittige dag, dus vroeg
op. In het begin loopt u over een weg, die
bestaat uit stenen en keien. Daarna verlaat
u het bos en komt u boven de boomgrens.
Afhankelijk van het jaargetijde staan de
velden vol met bloemen. Hier en daar
hoort u het gefluit van de marmotten en
misschien zult u er een paar zien. De weg
voert langs de hut Teryho en daar is ook
een mooi bergmeer. Vanaf hier wordt het
een uitdagende en pittige route met
klauterwerk. U gaat over de pas Priecne
Sedlo, die gezekerd is met staalkabels. Na
ongeveer een uur lopen van deze hut
bereikt u vandaag het hoogste punt van de
tocht. Daarna gaat het naar beneden en
komt u langs bergmeren. U kunt nog een
korte rustpauze houden bij de hut
Zbojnicka (1960 m) om daarna via
makkelijke paden door de bossen weer bij
onze hut te komen.
Start route: Zamkovskeho Hut (1475 m) Teryho Berghut (2015 m) - Priecne Sattel
(2352 m) - Zbojnicka hut (1960 m) Zamkovskeho Hut (1475 m).
Duur: 7.20 uur. ↑960 m↓960 m. Afstand:
12,9 km.
Dag 5
Na het ontbijt pakt u uw spullen in, want
vanavond slaapt u in andere hut: de
Popradske pleso. Pleso betekent meer. Na
dichte bossen bereikt u een meer open landschap. Bij goed zicht kunt u wel 50 km van u afkijken. Zelfs het
Slowaaks Paradijs is te zien. Na ongeveer 2 uur bent u bij Sliezky dom. Hier loopt u tussen twee bergen:
Gerlachovsky Stit (2654 m), de hoogste berg van Slowakije, en Slavkovsky Stit (2452 m). De omgeving wordt
ruiger en de weg omhoog naar de berg Ostrva is pittig. Maar het uitzicht op popradske Pleso is indrukwekkend.
Na ongeveer 1 uur komt u bij de hut aan.
Start route: Zamkovskeho Hut (1475 m) - Hrebienok (1285 m) - Berghotel Sliezsky dom (1670 m) - Bergsee
Batizovske (1884 m) - Sattel Ostrva (1966 m) - Hut Popradske pleso (1494 m.)
Duur: 6.25 uur. ↑ 681 m ↓ 662 m. Afstand: 15 km.
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Na aankomst in de hut kunt u eventueel nog een volgende hike maken: Hut Popradske pleso (1494 m) Symbolisches Friedhoff (1523 m) - Hut Popradske pleso (1494 m)
Duur: 1.00 uur. ↑29 m ↓29 m. Afstand: 1,7 km.
Dag 6
Vandaag komt u echt op het hoogste punt van deze tocht (2499 m) en ook bij de hoogstgelegen berghut in de
Hoge Tatra: Hut Rysy. Op de top van deze berg heeft u een magnifiek uitzicht over de weide omgeving en daar
is ook de grens met Polen.
Start route: Hut Popradske pleso (1494 m) - Bergsee Zabie (1919 m) - Hut Pod Rysmi (2250 m) - Gipfel Rysy
(2499 m) - Bergsee Zabie (1919 m) - Hut Popradske pleso (1494 m).
Duur: 7.00 uur. ↑1005 m ↓ 1005 m. Afstand: 16 km.
Dag 7
Vandaag een wat lichtere tocht. U wandelt naar Strbske Pleso en de waterval Sklok. Overnachting in uw
starthotel te Tratanska Lomnica: Hotel Titris 3* met zwembad.
Start route: Hut Popradske pleso (1494 m) - Strbske Bergsee (1346 m) - Wasserfall Skok (1805 m) - Bystre Sattel
(2300 m) - Hut Pod Soliskom (1840 m) - Strbske Bergsee (1346 m).
Duur: 6.45 uur. ↑ 954 m ↓1102 m. Afstand: 19 km.
Terug met de trein van Strbske Pleso naar Tatranska Lomnica. Einde van een uitdagende en enerverende
huttentocht dwars de ongerepte natuur van de Hoge Tatra.
Dag 8
Vertrek of verlenging van uw reis in de Tatra of in Krakau of Bratislava.

Aankomstdata
Dagelijks van 22 juni tot en met 12 september 2020.

Tips
•
•
-

-

Boek een extra nacht(en) Bratislava. De stad is een bezoek zonder meer waard. Vraag ons om advies.
Vervoer per vliegtuig:
Eindhoven - Bratislava: vanaf 1 juni 2018 vliegt Ryanair vanaf Eindhoven rechtstreeks naar Bratislava.
Daar neemt u de bus naar het station en vandaar met de trein naar Tatranska Lomnica (Poprad
overstappen). Duur: ongeveer 4.15 min.
Brussel – Bratislava: alternatief met Ryanair. Vanaf Bratislava neemt u de bus naar het station en
vandaar met de trein naar Tatranska Lomnica (Poprad overstappen). Duur: ongeveer 4.15 min.
Eindhoven – Wenen: alternatief met Wizz Air. Vanaf de luchthaven Wenen per bus naar Bratislava
(duur 1 uur). Dan verder met de trein naar Tatranska Lomnica.
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Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Hoge Tatra

8 dagen / N3

Volwassenen per persoon o.b.v. volpension

€ 560,-

Verlengingsnacht Hoge Tatra hut volpension vanaf

€ 57,-

Verlengingsnacht Hoge Tatra hotel Titris 3* lo/ontbijt vanaf

€ 55,-

Verlengingsnacht Bratislava logies /ontbijt*

€ 48,-

Toeslag 1 persoonskamer

€ 60,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Toeslag reisbureauregeling **

€ 10,-

* = Verlengingsnachten op basis van 2 persoonskamer.
** = Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
Inbegrepen:
✓ 1 x Welkomstdrankje
✓ 2 Overnachtingen hotel Titris 3*, met zwembad, in 2-persoons kamer met wc en douche
✓ 5 Overnachtingen in berghutten met 4 tot 6 bedden met douche/wc op de etage
✓ 7 x Ontbijt
✓ 7 x Diner
✓ 6 x Lunchpakket
✓ Wandelbergkaart en info over het Nationale Park De Hoge Tatra
✓ Opslag van bagage die u niet tijdens de trekking nodig heeft
Niet inbegrepen:
• Drankjes e.d. en andere uitgaven van persoonlijke aard
• Ticket van stoeltjesliften, massage, sauna, zwembad, etc.
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Transport naar de Hoge Tatra*
• Toeslag reisbureauregeling
• Parkeren vanaf € 5,- per dag. (gratis parkeren buiten het dorp bij de lift)
*Transport kunnen wij op aanvraag regelen voor u via: Bratislava. Zie voor details hierboven bij Tips.
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Huttentocht Reuzengebergte
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Tsjechië
Reuzengebergte
5 dagen
1-2
volpension

Uitstekend geschikt voor families met kinderen.

Leer Tsjechië op een hele andere manier kennen, vanuit de “hoogte”. De huttentocht in het Reuzengebergte,
het hoogste Tsjechische gebergte, is voor natuurliefhebbers als het ware de “kers op de taart” zoals de
Tsjechen zeggen. Prachtige kamwandelingen met weidse uitzichten zijn de moeite waard en deze zijn zeer
toegankelijk, ook voor een minder geoefende wandelaar. De tochten duren van 3-5 uur. U kunt deze eventueel
zelf verlengen door een andere route te kiezen. De wandelroutes zijn in het Reuzengebergte goed gemarkeerd.
Wij bieden u tevens de kans ook het land en de cultuur wat meer teleren kennen door de huttentocht met
overnachtingen in de dorpen te verlengen. Of u kunt nog even met een kort welness-verblijf uw spieren na de
tocht laten ontspannen. Tsjechië is als vakantieland nog steeds zeer voordelig en staat bekend als een land met
uitstekende bier- en wijnsoorten. Zo kunt u behalve uw ziel ook het lichaam in dit nog steeds niet door
toeristen overspoelde vakantieland laten genieten. Indien u graag een tocht wilt maken van bijvoorbeeld 5
dagen/4 nachten kan dat ook. Vraag hiervoor een reisplan op maat aan. Deze reis wordt uitgevoerd op basis
van volpension (ontbijt-lunchpakket-avondeten).

Reisplan
Dag 1
Aankomst en overnachting in Harrachov, westkant van het Reuzengebergte.
Diner en overnachting in Harrachov.
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Dag 2
Ontbijt en ontvangst van het lunchpakket.
Vanuit Harrachov (700 m) langs de "Mumlava – watervallen" komt u bij de berghut "Dvoracky". Duur: ca. 3 uur.
Omdat het vandaag een relatief korte wandeling betreft kunt u eventueel nog het plaatsje Harrachov
verkennen. Dit is een gezellig, vrij toeristisch plaatsje en ligt aan de westkant van het Reuzengeberte, een
aantal kilometer van de Poolse grens, en ligt op ongeveer 700 m hoogte aan het riviertje Mumlava. Harrachov
is vooral bekend als de wintersportplaats waar wereldkampioenschappen skispringen worden gehouden.
Minder bekend is, dat hier sinds 1772 een glasfabriek staat, waar nog steeds het bekende Boheems kristal met
de hand wordt gemaakt en dit kan worden bekeken in een glasmuseum. Glas uit de fabriek wordt ook ter
plaatse verkocht. Niet minder belangrijk was hier de mijnbouw. Er werd hier in het verleden zwaarspaat en
fluoriet gedolven. Men kan de mijn, die nu een museum is, nog steeds bezoeken. Verder zijn hier ook te
bezoeken: een kleine bierbrouwerij en een museum over de geschiedenis van het skiën in het Reuzengebergte.
Dag 3
Na het ontbijt vertrekt u vanuit de Berghut Dvoracky met het lunchpakket richting Spindlerovka. U komt tijdens
de wandeling langs de bronnen van de bekende Tsjechische rivier: de Labe. De berghut Spindlerovka ligt boven
Spindelmuhle, ook een bekende wintersportplaats, en staat precies op de grens met Polen. Overnachting in het
berghotel Erlebachova Bouda. Duur: ca 6,5 uur.
Dag 4
Ontbijt en ontvangst van het lunchpakket. Dit wordt uw langste wandeldag. Het is een lange kamwandeling
met aan het einde een ware beloning: de hoogste berg van Tsjechië – Snezka 1602 m. De berg kunt u via 2
routes bereiken: over de Tsjechische of over de Poolse kant. Vanuit Snezka kunt u met de gondel naar beneden
naar het plaats Pec pod Snezkou. U kunt uiteraard ook naar beneden lopen. Uw laatste overnachtingsadres is
Hotel Bouda 3* en 4* in Pec pod Snezkou. Duur 6 uur.
Dag 5
U rijdt met de zogenaamde "cyklobus" terug naar Harrachov om uw auto ophalen.
Vertrek huiswaarts of verlenging van uw reis.

Busverbinding
Langs de grote plaatsen (uitvalsplaatsen) in het Reuzengebergte rijdt de cyklobus, die een goede verbinding
heeft tussen de diverse plaatsen.

Wandelen met kinderen
Deze tocht is volgens ons prima te doen voor kinderen vanaf 8 jaar, alhoewel het natuurlijk heel sterk afhangt
van de conditie van de kinderen. Over het algemeen is het Reuzengebergte prima te doen, ook voor de minder
geoefende wandelaar. Informatie accommodaties en mogelijkheid tot verlenging.
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Hut Dvoracky
De Hut Dvoracky met het nieuwe berghotel erbij ligt op een hoogte van 1140 m op een kruising van toeristische
wegen. Het is een berghut met een oude traditie, die met veel enthousiasme gerund wordt door de 3e
generatie van de familie Stara. Accommodatie in het nieuwe gedeelte in kamers met eigen faciliteiten op de
kamer (badkamer, tv met sat., kleine koelkast).

Berghotel Erlebachova Bouda
Het betreft hier een complex van meerdere berghutten, dat gelegen is op een weiland boven de Spindelmuhle
op 1150 m hoogte. De eerste berghut stond hier al in 1784, maar van deze is helaas niets meer over. De 2
hoofdgebouwen zijn nu kleine berghotels met stijlvolle kamers met eigen faciliteiten op de kamer (badkamer,
haardroger, tv met sat., gratis internet toegang).

Hotel Bouda Mama 3* en 4* met wellness
Het mooi gerestaureerde hotel bevindt zich in een klassiek oud gebouw. Dergelijke gebouwen ziet men wel
vaker in het Reuzengebergte, maar niet zo mooi gerestaureerd als Bouda Mama.
In het sfeervolle oude gedeelte van het pand is een gezellig restaurant met een uitstekende keuken gevestigd.
In het oude gedeelte zijn de kamers van 3*-niveau en in het nieuwe van 4*-niveau. In dit nieuwe deel is ook het
wellness arena-gedeelte gelegen. De wellness heeft: een Turkse stoomsauna, een aroma sauna (keuze uit
meerdere kruiden), whirlpool en massage-douche. Verder zijn er een binnenzwembad met 2e whirlpool en een
Finse sauna en deze zijn inbegrepen in de prijs van uw verblijf. Het hotel heeft ook sinds kort een eigen kleine
bierbrouwerij. Vanaf het terras van Hotel Bouda Mama heb je een prachtig uitzicht over het dal waar Pec pod
Snezkou ligt.
Onze tip: een drie uur durende wellness behandeling in een bierbad en een kleine excursie door de brouwerij.

Aankomstdata
Dagelijks van 30 mei t/m 26 september 2020.

Reissom p.p. op basis van volpension
Huttentocht Reuzengebergte

5 dagen / N 1-2

Volwassenen per persoon

€ 282,-

Toeslag 1 persoonskamer

€ 70,-

Kinderen tot en met 9 jaar *

€ 214,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlenging 1 Harrachov incl. halfpension 2pk

€ 49,-

Verlenging 2 Hut Dvoracky incl. half pension

€ 55,-

Verlenging 3 Hut Erlebach incl. halfpension 2pk

€ 61,-

Verlenging 4 hotel Bouda Mama 3* incl. halfpension

€ 72,-

Toeslag 1 pk bij verlenging
* = in combinatie met 2 volbetalende personen per kamer.
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Inbegrepen:
✓ 4 x Overnachtingen in een 2-persoonskamer
✓ 4 x Ontbijt en diner
✓ 3 x Lunchpakket op de wandeldagen
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaart
✓ Informatie over Tsjechië algemeen
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Bus- en liftkaarten
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Huttentochten De Bärentrek A+B
•
•
•
•
•

Land:
Gebied:
Aantal dagen:
Niveau:
Verzorging:

Zwitserland
Berner Oberland
A = 8 dagen B = 6 dagen
3
halfpension

Deze prachtige huttentocht voert u dwars door het Berner Oberland. Tijdens de mooie tocht komt u door
schilderachtige dorpjes, loopt u over prachtige alpenweide en alles wordt omgeven door het majestueuze
hooggebergte. Geweldige watervallen, grote gletsjers, bergen van boven de 4000 m en een prachtige en
uitbundige flora en fauna gaat u zien. U komt door wereldberoemde plaatsen, zoals Grindelwald en
Lauterbrunnen. Deze tocht voert u ook door en langs het bergmassief van de Eiger (3970 m), Jungfrau (4158 m)
en Mönch (4107 m) en eveneens door de minder bekende gebieden, zoals het Kiental en het Blümlisalpmassief.
Dit is een tocht, die het hart van de bergwandelaar harder zal laten kloppen en die u zeker een keer moet
maken. Naast wandelen biedt het Berner Oberland nog veel meer, zoals heerlijk zwemmen in het Thuner- en
Brienzermeer of de idyllische mooie stadjes Lenk en Gstaad. Ga met de trein naar de toppen van de bergen om
nogmaals te genieten van het indrukwekkende panorama. Deze regio biedt veel mogelijkheden om uw
vakantie te verlengen.

Variant A: van Meiringen naar Kandersteg
Reisplan
Dag 1
Aankomst Meiringen
Overnachting in een hostel te Meringen op een meerpersoons-kamer.
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Dag 2
Meiringen – Grosse Scheidegg – Grindelwald.
U begint met een busrit van Meiringen naar het historische Hotel Rosenlaui. Hier heeft u de mogelijkheid om
voor de start van de wandeling de kloof (getscherschlucht) Rosenlaui te bezoeken. Dat is zeker aan te bevelen.
Entree CHF 8,- / € 7,-. Een eenvoudige wandeling voert u dan omhoog naar de pas Scheidegg gelegen op 1963
m. Het uitzicht op de reusachtige rotswanden van de Wetterhorn zijn zeer imposant. Vanaf hier gaat het naar
beneden. Overnachting in Mountain hostel op een meerpersoons-kamer. Eventueel kan de tocht ingekort
worden door het nemen van de bus naar de Scheidegg pas.
Afstand: 15km. ↑ 680 m ↓1000 m. Duur: 5-6 uur.
Dag 3
Grindelwald – Kleine Scheidegg – Wengen – Lauterbrunnen – Stechelberg.
Vanuit Grindelwald gaat het opnieuw omhoog naar de volgende pas, de kleine Scheidegg genoemd 2061 m. Wij
adviseren u de trein te gebruiken tot Alpiglen. Hier begint de mooie Eigertrail, die langs de wereldberoemde
Eigernordwand loopt. Het uitzicht is magnifiek. Van de grote Scheidegg gaat u naar beneden naar het bekende
skioord Wengen (Lauberhorms skiafdaling). Ook op deze pas kunt u met een tandradbaan komen. Wij
adviseren u de trein te nemen naar Lauterbrunnen. Hier heeft u de keuze of met de bus naar Stechelberg te
gaan of lopend (1,5 uur). U zult geïmponeerd zijn door de prachtige rotswanden in het Lauterbrunnental.
Afstand Alpiglen naar Wengen: 14,5 km. ↑ 780 m ↓1100 m. Duur: 5-6 uur.
Inkorten is mogelijk door gebruik te maken van de tandradbaan. Overnachting in Hotel Stechelberg op eigen
kamer met etage douche / toilet.
Dag 4
Stechelberg – Sefinental – Rotstockhütte.
Vandaag een kortere etappe, maar wel één met veel hoogtemeters. De wandeling gaat vanaf het hotel omhoog
naar ons volgende overnachtingsadres, de Rotstockhütte op 2040 m. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de
Eiger, Mönch en Jungfrau. Overnachting in de hut op meerpersoons-kamers.
Afstand 8km. ↑1150 m ↓0 m. Duur: 4-5 uur.
Dag 5
Rotstockhütte – Sefinenfurgge – Oberi Bundalp im Kiental.
Het mooie wandelpad gaat vanaf de Rotstockhütte naar de Sefinenfurgge (2612 m). Deze pas verbindt het
Lauterbrunnental met het Kiental. Het landschap wordt ruiger en de paden wat moeilijker. Na de pas daalt u af
naar het mooie en romantische Kiental. Aangekomen in het dal heeft u nog een korte klim om bij uw volgende
overnachtingsadres Oberi Bundalp te komen. Het is eigenlijk een almboerderij, die in de zomer in gebruik is en
gelegen is op 1840 m hoogte. Hier kan men goed overnachten in meerpersoons-kamers en het eten is
voortreffelijk.
Afstand: 9 km. ↑ 900 m ↓1100 m. Duur 4,5 – 5,5 uur.
Dag 6
Oberi Bundalp – Blümlisalphütte.
Vandaag een korte maar steile en zware tocht omhoog. Van de Bundalp gaat een wandelpad omhoog naar de
zogenaamde Hohtürli. Het laatste stuk loopt u over een steil pad omhoog. Het pad is uitgehakt en met houten
planken begaanbaar gemaakt. Tot begin juli kunt u hier nog sneeuw aantreffen. Voorzichtigheid is dus
geboden. Nog een klein stukje verder ligt, midden in het hooggebergte, de Blümlisalphütte. Uw
overnachtingsadres van deze dag. Ook hier slaapt u in meerpersoons-kamers. Het overnachten in deze hut is
het absolute hoogtepunt van deze wandelreis. U heeft een schitterend uitzicht over het dal en dit is
adembenemend mooi. Loop nog even naar de Blümlisalpgletscher, gelegen op ongeveer 20 minuten van de
hut.
Afstand: 4 km. ↑1000 m ↓0 m. Duur: 3,5 – 4,5 uur.
Dag 7
Blümlisalphütte – Oeschinensee – Kandersteg
Vandaag helaas uw laatste wandeldag. U verlaat deze fantastische plek en loopt naar beneden. Het gaat steil
naar beneden en het eerste stuk over los liggende keien. Gebruik uw stokken! Het pad gaat verder naar
beneden naar de heel bekende Oeschinensee. Deze ligt ingeklemd tussen diverse bergwanden op ongeveer
1600 m hoogte en het is hier prachtig. Indien u geen koukleum bent, kunt u hier even een koud bad nemen.
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Daarna gaat het verder naar beneden. U kunt eventueel de lift naar beneden nemen om de afdaling te
verkorten. U komt aan in Kandersteg, het eindpunt van deze indrukwekkende en schitterende tocht
Afstand: 10,5 km. ↑ 60 m ↓1700 m. Duur: 3,5 – 4,5 uur.
Van het station Kandersteg kunt u de bus of de trein nemen terug naar Meiringen. Overstappen in Spietz &
Interlaken. Duur: ongeveer 2 uur. In Meiringen slaapt u opnieuw in uw starthotel.
Dag 8
Na het ontbijt uitchecken en terug naar huis of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks van 27 juni tot en met 19 september 2020.

Uitrusting
Een goede rugzak, bergschoenen met goed profiel en zo mogelijk stijve zolen. Twee telescoopstokken zijn heel
praktisch. In de hutten zijn goede voorzieningen. Wel dient u lakens mee te nemen of een slaapzak.
De wandelaars kunnen dagelijks 's morgens, voor eigen rekening, een lunchpakket klaarmaken. Omdat men op
hoogte loopt is het verstandig beschermende maatregelen te nemen tegen de zon. De UV stralen komen extra
hard aan. Dus ALTIJD een pet of andere hoofdbedekking dragen. Lijst van benodigd materiaal ontvangt u bij uw
boeking.

Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Bärentrek ; Variant A

8 dagen / N 3

Reissom conform programma

€ 570,-

Toeslag 1 pk in hostel / hotel (voor totaal 3 nachten) vanaf

€ 90,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling *

€ 10,-

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen
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Opties
Verlengingsnacht hostel te Meiringen vanaf

€ 60,-

Verlengingsnacht hotel Stechelberg vanaf

€ 82,-

Verlengingsnacht in hut, op aanvraag, vanaf

€ 64,-

Treinreis overdag of ’s nachts met couchette NL – Meiringen retour vanaf ** € 249,- / 319,* Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving (BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
** Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken
Inbegrepen:
✓ 3 x Overnachting in hostel
✓ 1 x Overnachting in Berghotel
✓ 3 x Overnachting in berghutten
✓ 7 x Halfpension (ontbijt en avondeten)
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaart
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Parkeerplaats in Meiringen ( ca. € 16,-)
• Bus en/of treinkaarten

Variant B: van Stechelberg naar Kandersteg
Reisplan
Dag 1
Aankomst Stechelberg.
Overnachting in Hotel Stechelberg op eigen kamer met etage douche / toilet.
Dag 2
Stechelberg – Sefinental – Rotstockhütte
Vandaag een korte etappe, maar wel één met veel hoogtemeters. De wandeling gaat vanaf het hotel omhoog
naar uw volgende overnachtingsadres, de Rotstockhütte 2040 m. Hier heeft u een prachtig uitzicht over de
Eiger, Mönch en Jungfrau. Overnachting in de hut op meerpersoons-kamers.
Afstand: 8km. ↑ 1150 m ↓0 m. Duur: 4-5 uur.
Dag 3
Rotstockhütte – Sefinenfurgge – Oberi Bundalp im Kiental.
Het mooie wandelpad gaat vanaf de Rotstockhütte naar de Sefinenfurgge ( 2612 m) Deze pas verbindt het
Lauterbrunnental met het Kiental. Het landschap wordt ruiger en de paden wat moeilijker. Na de pas daalt u af
naar het mooie en romantische Kiental. Aangekomen in het dal heeft u nog een korte klim om bij uw volgende
overnachtingsadres Oberi Bundalp te komen. Het is eigenlijk een almboerderij, die in de zomer in gebruik is en
op 1840 m hoogte ligt. Hier kunt u goed overnachten in meerpersoons-kamers en het eten is voortreffelijk.
Afstand: 9 km. ↑ 900 m ↓1100 m. Duur: 4,5 – 5,5 uur.
Dag 4
Oberi Bundalp – Blümlisalphütte.
Vandaag een korte maar steile en zware tocht omhoog. Van de Bundalp gaat een wandelpad omhoog naar de
zogenaamde Hohtürli. Het laatste stuk loopt u over een steil pad omhoog. Het pad is uitgehakt en met houten
planken begaanbaar gemaakt. Tot begin juli kunt u hier nog sneeuw aantreffen. Voorzichtigheid is dus
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geboden. Nog een klein stukje verder ligt, midden in het hooggebergte, de Blümlisalphütte. Uw
overnachtingsadres van deze dag. Ook hier slaapt u in meerpersoons-kamers. Het overnachten in deze hut is
het absolute hoogtepunt van deze wandelreis. U heeft een schitterend uitzicht over het dal en dit is
adembenemend mooi. U kunt ook nog naar de Blümlisalpgletscher lopen, gelegen op ongeveer 20 minuten van
de hut.
Afstand: 4 km. ↑ 1000 m ↓0 m. Duur: 3,5 – 4,5 uur.
Dag 5
Blümlisalphütte – Oeschinensee – Kandersteg
Vandaag is helaas uw laatste wandeldag. U verlaat deze fantastische plek en loopt naar beneden. Het gaat steil
naar beneden en het eerste stuk over los liggende keien. Gebruik uw stokken! Het pad gaat verder naar
beneden naar de heel bekende Oeschinensee. Deze ligt ingeklemd tussen diverse bergwanden op ongeveer
1600 m hoogte en het is hier prachtig. Indien u geen koukleum bent, ,kunt u hier even een koud bad nemen.
Daarna gaat het verder naar beneden. U kunt eventueel de lift naar beneden nemen om de afdaling te
verkorten. U komt aan in Kandersteg, het eindpunt van deze indrukwekkende en schitterende tocht.
Afstand: 10,5 km. ↑ 60 m ↓1700 m. Duur: 3,5 – 4,5 uur.
Van het station Kandersteg kunt u de bus of de trein nemen terug naar Stechelberg. Overstappen in Spietz &
Interlaken. Duur: ongeveer 2 uur. Overnachting in Hotel Stechelberg op eigen kamer met etage douche / toilet.
Dag 6
Na het ontbijt uitchecken en terug naar huis of verlenging van uw reis.

Aankomstdata
Dagelijks vanaf 27 juni tot en met 19 september 2020.

Uitrusting
Als bij Variant A.
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Reissom p.p. op basis van halfpension
Huttentocht Bärentrek : Variant B

6 dagen / N 3

Volwassenen per persoon

€ 465,-

Toeslag 1 pk in hostel / hotel (voor totaal 3 nachten) vanaf

€ 74,-

Administratiekosten

€ 23,- per boeking

Toeslag reisbureauregeling *

€ 8,-

Toeristenbelasting

ter plaatse te voldoen

Opties
Verlengingsnacht hotel Stechelberg vanaf

€ 82,-

Verlengingsnacht in hut, op aanvraag, vanaf

€ 64,-

Treinreis overdag of ’s nachts met couchette NL – Meiringen retour vanaf ** € 249,- / € 319,* = Toeslag reisbureauregeling, verplicht.
Vanaf 01-04-2012 moet over de reissom BTW geheven worden in het kader van Europese wetgeving ( BTW op
reizen). Deze regeling noemt men: Toeslag reisbureauregeling.
** = Boekt u de treinreis dan ontvangt u eerst een offerte op maat alvorens wij de trein boeken.
Inbegrepen:
✓ 2 x Overnachting in een berghotel te Stechelberg
✓ 3 x Overnachting in berghutten
✓ 5 x Halfpension (ontbijt en avondeten)
✓ Routebeschrijving
✓ Wandelkaarten
Niet inbegrepen:
• Uitgaven van persoonlijke aard
• Toeslag reisbureauregeling
• 1-persoonskamer toeslag
• Verlengings- en/of extra overnachting(en)
• Toeristenbelasting, ter plaatse te voldoen
• Parkeerplaats in Stechelberg
• Bus en/of treinkaarten
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