NatuurGeweldig
Tocht langs onbemande hutten
Tussen Lago Maggiore en Lago di Lugano

5 daagse huttentocht in Zwitserland en Italië
Periode: mei t/m oktober
Verblijf: een hotelovernachting en 3 nachten in onbemande hutten.
Aantal deelnemers: minimaal 5, maximaal 12.
Zwaarte: Voor deze tocht dien je te beschikken over een redelijke
conditie. De paden zijn overwegend eenvoudig, de afstanden klein als ook
de hoogte verschillen. (De afdaling op dag 3 is steil maar nimmer
gevaarlijk. De graad wandeling op dag 5 heeft enkele hoogtevrees
gevoelige passages) ) Dag 3 is de langste met 5 uren lopen. Houd er
rekening mee dat de uren die je loopt, mits anders aangegeven, met een
rugzak zijn waarin je je eten en kleren draagt. We slapen in onbemande,
eenvoudige en knusse hutten. De eerste hut maakt onderdeel uit van een
oorspronkelijk dorp aan de rand van het bos en de tweede staat hoog en
alleen boven de boomgrens. Hier zijn bedden, dekens, gas en water voor
handen. Kinderen kunnen hun eigen kleren en een waterfles dragen. De
volwassenen dienen eten voor 3 dagen mee te nemen. Voor vragen, ook
over de juiste paklijst, neem gerust contact op.
In het kort: Deze tocht hoog boven het Lago Maggiore en het Lago di
Lugano is uitermate geschikt voor gezinnen. Door de onbemande hutten
die wij mogelijk exclusief bewonen ontstaat er een sfeer van knusheid.
Hier krijg je het gevoel, alleen op de berg te zijn. De Monte Tamaro is
hier met 1961 de hoogste berg.

Wij beperken ons met het beklimmen van de Monte Gradiecioli, 1935
meter. Met nog wat mogelijke sneeuwresten, een echt 'avontuurtje'.
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 verdelen.
(2) In de loop van de middag bereiken we de Monte Lema kabelbaan in
Miglieglia, Zwitserland. Bij heldere omstandigheden zien we de
imposante Monte Rosa (4554 m). We dalen af door bossen met volop
doorkijkjes naar de gletsjers in de verte. Dan komen we aan bij de
Pradecolo hut. We lopen vervolgens over een breed pad nagenoeg
waterpas door bossen en over beekjes. In het gehucht Alpone zoeken we
onze hut. Er is een ruime woon/eet zaal met open haard. Beneden is de
slaapzaal met stapel bedden. Op het terras, met fraai uitzicht, kunnen we
de zon onder zien gaan. 3 1/2 uur, 100 m stijgen, 400 m dalen.
(3) Het eerste stukje vandaag is een lieflijke traverse over de Alpone alm.
Dan gaan we door een steil beukenbos omlaag. Concentratie is hierbij
van belang. Aangekomen bij de Viasco nederzetting gaan we een pauze
houden en hebben we al een avontuurlijke afdaling achter ons. Nu volgt
een fraaie grote boog over een goed pad. Als we goed opletten, kunnen we
tijm plukken als aanvulling op het avondeten. Bij Alpe Polusa beginnen
we aan de klim van de dag. Langzaam maar zeker stijgen we uit boven de
bomen. Daarbij passeren we een oud verlaten dorp. Onze hut ligt op
bijna 1500 m beschut en knus tussen glooiende bergen. 5 uur, 750 m
stijgen, 400 m dalen.
(4) Na de zware dag van gisteren, maken we het ons vandaag
gemakkelijk. We nemen slechts extra kleren en eten voor de dag mee. We
slapen immers nog een nacht in de ze hut. Achter de hut gaat het pad
omhoog naar de graad. Dit is een breed en uitzichtrijk pad dat stijgt tot
de Monte Gradiccioli (1936 m). Het kruis op de top markeert het hoogste
punt. De afdaling is niet steil en we zijn al snel op de Bassa di Motoia. Via
een traverse komen we weer uit bij de graad en dalen we weer af naar ons
houten hutje. Vlakbij de hut staat een reuzen steenman van wel 4 meter
hoog. Mochten we nog puf hebben dan kunnen we deze nog beklimmen.
3 uur, 450 m stijgen en dalen.

(5) Gisteren liepen we al grotendeels in Zwitserland. Vandaag zijn we er
de hele dag. Als snel bereiken we de Passo Agario (1552 m). Nu stappen
we weer op dezelfde graad als gisteren. Maar nu lopen we zuidwaarts. De
hoogteverschillen zijn minimaal. Met een beetje geluk zien we hier
gemzen. Diep links onder ons wordt het Lago di Lugano steeds
prominenter. De Monte Rosa vormt een hele grote ijsklomp aan de
horizon. Al snel bereiken we de Monte Lema hut (1550 m) vanwaar we de
lift terug nemen het dal in. 3 uur, 150 m stijgen en 100 m dalen.
Inclusief: : tochtplanning, begeleiding van verzamelpunt op dag een
t/m einde trektocht op dag viif, reservering hotel, drie overnachtingen in
onbemande hutten: inclusief dekens en kookfaciliteiten, alle maaltijden
en versnaperingen tijdens de trektocht, Lift Monte Lema vv.,
waterzuivering, vooraf advies over zwaarte trektocht en materiaal.
Exclusief: : heen- en terug reis, maaltijden op heen- en terugreis,
hotelovernachting, diner/drank en ontbijt in hotel, materiaal: lakenzak
en persoonlijke spullen, tolvignet en parkeerkosten.
Reissom:
Vanaf €340,- per persoon.
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