Reisinformatie
Huttentrektocht
Samoëns
maandag 18 t/m dinsdag 26 juli 2022

We starten in het grootste natuurreservaat van de Haute Savoie, namelijk het Reserve Naturelle de Sixt-Passy.
Daarna haken we in op (een gedeelte van) de Tour des Dents Blanches. We lopen vijfdagen van berghut naar
berghut en onderweg hebben we zicht op het ‘einde van de wereld’, talloze watervallen, kalkmassieven en
bergmeren met weerspiegelende bergtoppen. Het gebied is ontzettend rijk aan flora en fauna, de paden
kennen zeker uitdagende stukken. Denk aan smal en steil, met her en der kabels, rotsachtig, puinvelden.
Sneeuwvelden zijn niet ondenkbaar. De kans is groot dat we steenbokken, marmotten en steenarenden zien.
En wie weet vliegt de machtige baardgier een keer over of verraden de sneeuwhoenders hun aanwezigheid
met een zacht ‘kloekkloek.’
Verblijf
Berghutten. Daarnaast verblijf je 3 nachten op een camping in Samoëns.

Activiteiten
Het programma:
Maandag: vertrek uit Woerden en reis naar Samoëns
Dinsdag: voorbereiden huttentocht en aanloop 1e hut
Parking le Cret (1028m) - refuge de de la Golese - Refuge de Bostan (1763m)
840 m omhoog, 65 m omlaag, 7km, 3hr30
Woensdag : Refuge de Bostan – Col de Bostan – Pas de Taureau - Refuge de Folly (1556m)
960 m omhoog, 620 m omlaag, 9km, 6hr
Donderdag : Refuge de Folly – lac des Chambres – Point de Bellegarde (2514m) – Col des
Chambres - Refuge de Vogealle (1921m)
620 m omhoog, 960 m omlaag, 8 km, 5hr30
Vrijdag : Refuge de Vogealle – Col de Sageroux - Refuge de Bonneveau CH (1550m)
692 m omhoog, 1032 m omlaag, 11 km, 4hr30
Zaterdag : Refuge de Bonneveau – Cantine de Barmaz – Refuge de Bostan – Parking de Cret
1083 m omhoog, 1619 m omlaag, 16 km, 6hr15
Zondag : houden we zondag
Maandag : vrije dag
Dinsdag : vertrek naar NL

Vervoer
Busjes
Bijzonderheden

Gezondheid:
•
Let op, een goede en gezonde basisconditie is een vereiste!
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden geldig zijn
op de datum dat je vertrekt.
Verplichte uitrusting
•

Voor deze tocht heb je vanwege de veiligheid verplicht goede bergschoenen nodig
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Reissom
Voor deze reis geldt voor de reissom:
Inclusief:
• Voorbereidingsmiddag en avond in Nederland
• Busje voor de heen- en terugreis en ter plekke
• Overnachtingen in berghutten (5 nachten)
• 3 overnachtingen in Samoëns
• Begeleiding door een International Mountainleader
• Workshops in o.a. weerkunde, kaart/ kompas en tochtenplanning
• Gebruik benodigde materialen (kaart/kompas, gps)
Exclusief:
• Eten en drinken
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