
 

 
 

Reisinformatie 

Huttentrektocht  

Franse Alpen 
Dinsdag 14 t/m donderdag 23 juli 2020 
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Tijdens deze uitdagende tocht, trek je door het nationaal park van Les Ecrins in de Franse Alpen. De 
indrukwekkende en ongerepte bergmassieven zijn een paradijs voor bergwandelaars. Er rijzen bergen op tot 
meer dan 4000m hoogte uit de valleien afgewisseld met grillige gletsjers en steile sneeuwvelden. Daarnaast 
kenmerkt dit gebied zich door een zeer rijke fauna en flora, zoals gemzen, steenbokken, koningsarenden en  
marmotten. Door de ‘hoogte’ van deze tour bestaat er een kans dat er op sommige delen van de tocht een 
sneeuwveld overgestoken moet worden. Tijdens deze tocht hebben we fantastisch zich op de Mont Blanc. 
Kortom een afwisselende en uitdagende tocht met waanzinnige uitzichten! 

 

Verplichte uitrusting 

Voor deze tocht heb je vanwege de veiligheid verplicht goede bergschoenen nodig 

  

Verblijf 

Berghutten. Daarnaast verblijf je 3 nachten op een camping.  

 

Activiteiten 

Naast bergwandelen, een greep uit de mogelijkheden: 

• Workshop kaart/kompas lezen 

• Workshop weerkunde 

• Workshop tochtenplanning 

• Workshop klimtechniek 

• Dieren spotten 

• Laatste dag vrije activiteit, bijvoorbeeld bezoek aan de stad Innsbruck, rodelen, klimparcour, bezoek aan de 

Dachstein gletsjer, wandelen rondom de spiegelsee.  

 

Vervoer 

Je reist per bus vanuit Nederland naar de camping in de Franse Alpen. 

• Heenreis: vertrek dinsdagochtend 14 juli, aankomst dinsdagavond 14 juli. 

• Terugreis: vertrek donderdagochtend 23 juli, aankomst donderdagvond 23 juli. 

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.  
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Reissom 

Voor deze reis geldt voor de reissom: 

Inclusief: 

• Voorbereidingsmiddag en avond in Nederland 

• Overnachtingen in berghutten (6 nachten op basis van half pension) 

• 3 overnachtingen op de camping 

• Begeleiding door een International Mountainleader + assistent 

• Workshops 

• Gebruik benodigde materialen (kaart/kompas, gps) 

• Vervoer naar de Alpen 

 

Exclusief: 

• Eten en drinken buiten om half pension (€50,-) 

• Transfers (bus/gondel) en excursies (€50,-) 

• Lidmaatschap NKBV i.v.m. hutreserveringen (verplicht! €52,-) 
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