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Kampeertocht 

Alpstein

 

5 daagse kampeertocht in Zwitserland                                                                             

Periode: mei t/m oktober                                                                       

Verblijf:  hotelovernachting en 3 nachten kamperen                                                                  

Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5                                         

Zwaarte: Voor deze tocht dien je te beschikken over een gemiddelde 

conditie. Deze tocht is door de opbouw en inspanning geschikt voor 

gezinnen. De dagtochten zijn van geringe lengte. Je loopt maximaal 4 uur 

per dag. Houd er rekening mee dat de uren die je loopt, mits anders 

aangegeven, met een zware rugzak zijn. Zie voor meer informatie ook het 

kopje 'de inspanning'. Voor vragen neem gerust contact op. 

In het kort: Deze lichte kampeertocht is een combinatie van optimaal 

buiten zijn en een minimale fysieke inspanning. Alpstein ligt even onder 

de Bodensee en is daarmee eenvoudig bereikbaar. Het is een goed 

ontsloten gebied, met een ruime keuze aan liften en in de zomer 

bewoonde almen. Alpstein wordt ook wel het mooiste plooings gebergte 

van de Alpen genoemd.  Op dag twee gaan we zonder zware rugzak een 

pas beklimmen met een spectaculair uitzicht.  

Dag tot dag: 

(1)Aan het eind van de middag verzamelen we in het hotel. Daar is tijd 

voor kennismaking en gaan we de gezamenlijke spullen, waaronder eten 

en tenten, verdelen.                                                                                                                                   



(2) In de loop van de middag bereiken we de parkeerplaats bij de lift 

naar Alp Sigel.  Dit is bij het dorp Brulisau, 8 1/2 uur rijden vanaf 

Utrecht.  We beginnen met een klim door het bos. Daarbij volgen we een 

kabbelend riviertje. Boven op een plateau aangekomen is er plots uitzicht 

over het Zwitserse laagland. We lopen een half uur over het plateau 

voordat we bij een geschikte plek aankomen.   2 1/2 uur, 250 m stijgen.                                                                    

(3) Na het ontbijt blijven we dit plateau nog even volgen. Dan dalen we 

een stukje en daarna lopen we omhoog. Door bossen en boven de mooie 

Samtisersee gaan we langzaam dieper het dal in. Recht voor ons rijst de 

Hundstein (2157) op. Daarachter zit welhaast een nog indrukwekkender 

wand. We laten onze zware rugzakken achter en gaan met minimale 

benodigdheden de Saxerlucke (1649) op. Hier is een onvergetelijk 

uitzicht op de Kreuzberge. We dalen weer af en zoeken een plekje voor de 

nacht. Maar eerst hebben we kunnen genieten van een drankje in een 

hut. 400 m stijgen, 300 m dalen. 4 uur (inclusief 1 1/2 uur  Saxerlucke)                                                                                                              

(4) Waar ons kamp is wordt voor een groot deel bepaald tot hoever de 

sneeuw in het voorjaar is gesmolten. We slapen in ieder geval in de 

directe nabijheid van de Hundstein en de smalle Falensee. Dit meer ligt 

in een smalle kloof en nodigt uit om lang naar te kijken. We gaan over 

een pasje en dalen af een bos in. Aangekomen in Samtis kijken we 

omlaag in een romantisch vallei. Even later klimmen we omhoog in de 

richting van Alp Sigel.  Hier zoeken we een plekje voor de nacht. Vanaf 

hier hebben we een mooi uitzicht over het rondje dat we hebben 

gewandeld. 3 uur, 200 m stijgen, 200 m dalen.                                                                                                                                       

(5) We pakken onze spullen voor de laatste keer op en wandelen naar de 

lift van Alp Sigel. Nog een keer kunnen we terug kijken naar de bergen en 

almen die wij de afgelopen dagen hebben verkend. De Alpstein kan niet 

anders dan veel indruk hebben gemaakt. 1 1/2 uur, 150 m stijgen. 

Inclusief: tochtplanning, begeleiding van verzamelpunt op dag een t/m 
einde trektocht op dag vijf, drie kampeer overnachtingen, alle maaltijden 
en versnaperingen tijdens de trektocht, gebruik van kookmateriaal en 
lichtgewicht tent, waterzuivering, advies over de aard van de trektocht en 
materiaal.                                                                                                                   
         
Exclusief: heen- en terug reis, maaltijden op heen- en terugreis, 
hotelovernachting, eten en drinken in het hotel, materiaal: slaapmat, 
slaapzak en persoonlijke spullen, eventueel gemaakte vervoerskosten 
zoals een kabelbaan of parkeerkosten.                                                                                           
Optioneel: huur van slaapzak €40, slaapmat €15,  



Reissom: 
Vanaf €430,- per persoon. 
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