NatuurGeweldig
Kampeertocht
Maderaner tall uitdagend

6 daagse kampeertocht in Zwitserland
Periode: juni t/m september
Verblijf: een hotelovernachting en 4 nachten kamperen
Aantal deelnemers: minimaal 4, maximaal 5.
Zwaarte: Voor deze tocht dien je te beschikken over een zeer goede
conditie. De dagtochten zijn van bovengemiddelde lengte. Je hebt
ervaring met bergwandelen. Houd er rekening mee dat de uren die u
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: Een avontuurlijke, zware en technisch uitdagende
kampeertocht die diep doordringt in het Maderaner tall. Het Maderaner
tall ligt vlak voor de Gotthard tunnel en is daarmee eenvoudig
bereikbaar. Tegelijk is er een grote mate van rust en oorspronkelijkheid.
Tijdens vier nachten slapen we op plekken die adembenemend zijn. We
lopen zelfs een stukje over een gletsjer. Het wordt hoogtevrees gevoelig
als we gaan afdeling over de Schafweg. Deze is ook te omzeilen.

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)Als we na een autorit van 4 uur aankomen in Bristen parkeren we de
auto’s bij de lift. We lopen in anderhalf uur naar een beschutte plek. 1
1/2 uur , 400 m stijgen.
(3) Langs de laatste nederzettingen lopen we het dieper het dal in. Waar
het dal zich opsplitst nemen we de rechter afslag het Brunni tall in. Een
pittige klim brengt ons naar de Hinterbalm hutte. Dit is waar het dal
uitvlakt. Nu trekken we zuidwaarts waar we rond de 2200 meter een
heerlijk plekje vinden naast de rivier. 6 uur, 1100 m stijgen.
(4) We beginnen de dag met een lichte rugzak waarin alle essentiële
spullen zitten. De tenten laten we staan. We lopen het dal in en stijgen
via het Brunnifirn naar de Cavardiras hutte. IJs, morenen en
puinhellingen vormen de achtergrond van dit ruige oord. Na een pauze
bij de hut gaan we terug en pakken onze tenten in. We lopen nu naar
Murrenplangen. Dit gebiedje met kleine meertjes en enkele vlakke
plekken lijkt tegen de berg geplakt te zijn en biedt een ongeëvenaarde
blik over het Maderaner tall. 5 1/2 uur, 850 m stijgen, 950 m dalen.
(5) Op Murrenplangen hangt geregeld mist in de ochtend. De ochtend
zon lost deze echter snel op. Na een laatste blik over het dal richtten we
ons op de Schafweg. In Zwitserland heet dit type routes, alpine route.
Spectaculair en hoogtevrees gevoelig is een goede omschrijving voor de
klauterpassages. Voor wie dit te veel wordt is er een eenvoudiger
alternatief. We hebben een fraai uitzicht op de Huffi see. Een meer dat
gevormd is door het uitslijpen van de inmiddels ver terug getrokken
gletsjer. Aangekomen achter in het Maderaner tall gaan we weer omhoog
om het hoogte pad op de zuidhelling te verkennen. We slaan ons kamp
voor de laatste keer op. 6 uur, 600 m stijgen, 600 m dalen.
(6) Het zal moeilijk zijn deze plek te verlaten. Het uitzicht is weids en
oorspronkelijk. Eerst is het pad nog vlak. Dan dalen we via het bos steil af
naar de Golzeren see. Dit meer vormt een laatste hoogtepunt van deze
tocht. Via de kabelbaan bereiken we de parkeer plaats. 2 uur, 600 m
dalen.

Inclusief: tochtplanning, begeleiding van verzamelpunt op dag een t/m
einde trektocht op dag vijf, reservering hotelovernachting, vier kampeer
overnachtingen, alle maaltijden en versnaperingen tijdens de trektocht,
gebruik van kookmateriaal en lichtgewicht tent, waterzuivering, vooraf
advies over zwaarte/aard van de trektocht en materiaal.
Exclusief: heen- en terug reis, maaltijden op heen- en terugreis,
hotelovernachting, diner/drankjes en ontbijt bij hotel, materiaal:
slaapmat, slaapzak en persoonlijke spullen, eventueel gemaakte
vervoerskosten zoals een kabelbaan en parkeerkosten.
Optioneel: huur van slaapzak €40, slaapmat €15.
Reissom:
Vanaf €520,- per persoon.
www.natuurgeweldig.nl

