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Kampeertocht 

Ticino

6 daagse kampeertocht in Zwitserland  en Italië                                                                           

Periode: medio mei t/m oktober                                                                             

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 boven gemiddelde lengte. Ben bereidt 

padloos en door sneeuw te lopen. Je hebt ervaring met bergwandelen. Er 

zit padloos terrein bij en je moet soms je handen gebruiken. 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: Een zware tocht voor mensen die een uitdaging zoeken. In 

deze uithoek op de grens tussen Italië en Zwitserland is er nauwelijks 

infrastructuur en zijn de paden niet of nauwelijks gemarkeerd. De 

dagetappes zijn pittig te noemen. En wat staat daar tegenover? De kans 

dat je er mensen tegenkomt is klein, het landschap authentiek en de stilte 

haast voelbaar. We lopen voor lange tijd over een uitzichtrijke kam. 

Dat 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 in Spruga, een dorp ten noord 

westen van Locarno dat nog net in Zwitserland ligt. We zijn als snel in 

Italië en zetten onze tenten op bij een bron en enkele verlaten huizen.  

1 uur, 50 m dalen.                                                                                                           

(3) We stijgen langzaam door dichte bossen naar het gehucht Alpe 

Galeria. En zoals de naam als suggereert, is het uizicht hier boven de 

boomgrens puik. In het voorjaar wordt vanaf de volgende nederzetting de 

waarschijnlijkheid op sneeuw groot. We stijgen verder naar de Passo de 

Fontanalba (2026 m). Even voorbij de pas staat een kapelletje waarbij we 

een plek zoeken voor ons kamp. 5 uur 1000 m stijgen, 100m  dalen.      

(4) Ons eerste doel is de Ruggia pas (1990 m). Na een korte afdaling 

klimmen we naar de volgende pas: de Muino pas (1977 m). Aan de 

andere kant dalen we langzaam af naar de rand van een skigebied met 

koffie tentje. Dit is de enige kans op een kop koffie op deze tocht. We 

dalen verder af door bossen naar de in een weidse kom gelegen Colma 

alm. Vanaf hier wordt het zoeken. Een goed pad is nauwelijks te vinden. 

Uiteindelijk klimmen we naar Pizzo Formalone (2062 m). Vanaf daar 

proberen we een pad op te pikken dat ons naar de Sant Antonio kapel 

(1841 m) brengt. Onze tweede nacht naast een kapel.  7 uur, 550 m 

stijgen, 600 m dalen.                                                                                          

(5) De eerste uren volgen we een licht glooiende kam. Het wandelen is 

hier eenvoudig en het uitzicht groots. We gaan onderlangs Punta della 

Forcoletta en steken, nog steeds de kam volgend, door naar Alpe Ruscade 

(1674 m). Nu volgt er een lange afdaling door het bos naar de Isorno 

rivier. Hier vinden we een plekje naast een beek waar het heerlijk 

poedelen is. 7 uur, 200 m stijgen, 1150 m dalen.                                                                            

(6) We steken de beek over en stijgen door een sfeervol dorp naar 

Spruga.  1 uur, 150 m stijgen.  

 

Inclusief: tochtplanning, begeleiding van verzamelpunt op dag een t/m 
einde trektocht op dag vijf, reservering hotel overnachting, vier kampeer 
overnachtingen, alle maaltijden en versnaperingen tijdens de trektocht, 
gebruik van kookmateriaal en lichtgewicht tent, waterzuivering, vooraf 
advies over zwaarte en aard van de trektocht en materiaal.                
Exclusief: heen- en terug reis, maaltijden op heen- en terugreis, hotel 
overnachting, diner/drank en ontbijt in hotel, materiaal: slaapmat, 
slaapzak en persoonlijke spullen, eventuele parkeerkosten.                           
Optioneel: huur van slaapzak €40, slaapmat €15. 
 



Reissom: 
Vanaf €520,- per persoon. 
 

 
 


