
NatuurGeweldig                                                                                                                                                                               

Kampeertocht 

Maderaner tall Licht 

 

5 daagse kampeertocht in Zwitserland                                                                             

Periode: juni t/m september                                                               

Verblijf: een hotelovernachting en 3 nachten kamperen                                                                 

Aantal deelnemers minimaal 4, maximaal 5.                                           

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

conditie. De dagtochten zijn van geringe lengte. Houd er rekening mee 

dat de uren die je loopt, mits anders aangegeven, met een zware rugzak 

zijn. Op de tweede wandeldag lopen we met een dagrugzak. 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 een ultiem 

berggevoel en minimale fysieke inspanning. Het Maderaner tall ligt vlak 

voor de Gotthard tunnel en is daarmee eenvoudig bereikbaar. Tegelijk is 

er een grote mate van rust en oorspronkelijkheid in het dal. We slapen 

twee nachten op dezelfde plek.  Verblijven op deze uitzichtrijke plek  zal 

indruk maken.   

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 vroeg in de middag aankomen in  Bristen, nemen de lift naar 

Egg. Door bossen en boven de sprookjesachtige Golzeren see lopen we 

langzaam stijgend het dal in. Eenmaal boven de boomgrens zijn we in 

een andere wereld. Op 2000 meter vinden we een beschut en 

panoramische kampeer plek. 2 1/2 uur, 600 m stijgen.                                                                    

(3) Ons kamp is op het zuiden gericht. De zon zal ons daarom vroeg 

bereiken. We verdelen de benodigdheden voor een dagtocht over een 

paar rugzakken. De wandeling gaat in een boog naar Widderegg. We 

volgen een pad dat uitzicht biedt op de huisberg: de Bristen (3072 m). 

Aan de andere kant torent de Gross Windgallen boven ons uit. Deze 

markante kalksteen kolos domineert het dal. Het pad is gemakkelijk, 

maar vraagt wel om concentratie. We gaan via dezelfde weg terug. Op de 

terugweg kunnen we pauzeren in de Windgallen hutte. 3 uur, 250 m 

stijgen, 250 m dalen.                                                                                                                                       

(4) We pakken onze spullen op en lopen dieper het dal in. De gletsjers 

rondom de Todi (3614 m) komen in beeld. Na dit horizontale pad, gaan 

we omlaag. Zigzaggend lopen we langzaam weer het bos in. Daarbij 

steken we geregeld spectaculair aangelegde voetgangers bruggen over. 

We lopen naar het Maderaner Hotel. Hier kunnen we pauzeren en iets 

nuttigen. Niet ver daar achter zoeken we een beschutte plek waar we ons 

kamp zullen maken. 3 1/2 uur. 100 m stijgen, 850 m dalen.                                                                

(5) Na alweer de laatste nacht, lopen we naar de lift waar onze auto's 

staan. We  volgen een eenvoudig pad langs de Charstellenbach.  1 1/2 

uur, 400 m dalen. 

 

Inclusief: tochtplanning, begeleiding van verzamelpunt op dag een t/m 
einde trektocht op dag vier,  reservering hotel, drie kampeer 
overnachtingen, alle maaltijden en versnaperingen tijdens de trektocht, 
gebruik van kookmateriaal en lichtgewicht tent, waterzuivering,  vooraf 
advies over de aard van de trektocht en materiaal.          
Exclusief: heen- en terug reis, maaltijden op heen- en terugreis, 
hotelovernachting, diner/drank en ontbijt in hotel, materiaal: slaapmat, 
slaapzak en persoonlijke spullen, eventueel gemaakte vervoerskosten 
zoals een kabelbaan.                                                                                          
Optioneel: huur van slaapzak €40, slaapmat €15. 
Reissom: 
Vanaf €430,- per persoon. 
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