
Alp-adventure 
Frankrijk

Een week rewilden in de Franse sneeuw! Ver weg van alle piste-drukte 
maken we een prachtige zwerftocht door de bergen en leren je alles 
over wildernisvaardigheden in een winterse omgeving. We lopen op 
sneeuwschoenen door besneeuwde bossen en over toppen ver boven 
de boomgrens. We maken kennis met de lokale fauna en leren je 
dierensporen te determineren. Je leert je eigen onderkomen maken in 
de sneeuw, hoe je navigeert met kaart en kompas en hoe je vuur maakt 
met natuurproducten. Verder kom je alles te weten over lawineveiligheid 
en omgaan met de kou. De overnachtingen tijdens deze tocht zijn 
avontuurlijk en we zijn op elkaar aangewezen. We slapen in afgelegen 
berghutten en een sneeuwhol. Kortom, een onvergetelijk avontuur.



Programma
14 t/m 20 januari -  maximaal 8 personen – vertrek vanaf 6 personen

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

We vertrekken op 14 januari vroeg in de ochtend richting de Franse Alpen. 
Hiervoor wordt een autocarpool georganiseerd door Rewild. Bij aankomst 
slapen we met z’n allen in een gezellig chambre d’hote in de vallei.

Dag 2, 3,4, 5 en 6 Rewilden in de sneeuw

Vijf dagen lang back to basics. We zwerven door de Franse backcountry en 
zijn op elkaar aangewezen. Ondertussen leren we je alles over winterskills 
en slapen we in de bergen.

Dag 7 Reisdag

Op 20 januari reizen we na het ontbijt met z’n allen weer terug naar huis.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●○○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Rewild Your Skills. Deze reizen zijn voor mensen die 
meer willen leren over wildernisvaardigheden. Lopen op sneeuwschoenen 
hoef je niet te leren. Ervaring is mooi meegenomen, maar zeker niet vereist. 
Het is wel wenselijk om een goede conditie te hebben: lange verplaatsingen 
door verse sneeuw en winterse condities kunnen de omstandigheden 
fysiek uitdagend maken. Verder is een flexibele en avontuurlijke instelling 
is onmisbaar voor deze trip.



Materiaal en uitrusting
Voor deze reis zijn een de volgende items noodzakelijk:

Mocht je de juiste outdoorspullen willen aanschaffen, dan kun je daarvoor 
bij Rewild terecht. Op reis met Rewild betekent aantrekkelijke tarieven.

• Buff en muts
• Waterdichte handschoenen en 

reservehandschoenen/wanten
• Zonnebril, bij voorkeur niveau 3/4
• Skibril
• Winterslaapzak en eventueel een 

lakenzak
• Slaapmat
• Hoofdlamp met reservebatterijen
• Grote trekkingrugzak (50/60L) 
• Gaiters/gamaschen
• Waterdichte jas en broek
• Thermoshirt lang en thermo-

onderbroek lang
• Thermoshirts/merinowolshirts
• Midlayer
• Warme (dons)jas
• Wintersokken bijv. Smartwool
• Warme waterdichte bergschoenen 

vanaf niveau C (hoeft niet 
stijgijzervast te zijn)

• Persoonlijke EHBO-kit

• Fluit
• Waterdichte zakken
• Aluminium deken
• Thermosfles en drinkfles/bidon
• Paspoort/bankpas/

verzekeringspas
• Persoonlijke spullen, 

toiletartikelen met lippenbalsem 
en toiletpapier (bio degradable)

• Zonnebrand met UV filter 
minimaal factor 30

• Telefoon
• Extra snacks en drinken
• Kampeerbestek, mok en bakje
• Vuilniszak
• Lightweight outdoor handdoek
• Eventueel kompas, kaart van 

het gebied met kaarthoes, gps(-
horloge), power bank met kabels, 
mes/multitool, huttensloffen/
slippers en bivybag





Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 8 mensen mee. Deze reis is een pakketreis en om te voldoen 
aan de wettelijk verplichte garantiestelling op pakketreizen maakt Rewild 
gebruik van de STO-reisgarantie. Dit betekent dat je het bedrag voor de 
reis niet aan Rewild maar aan de Stichting Derdengelden Certo Escrow 
betaalt. Nadat je geboekt hebt op de website ontvang je van Certo Escrow 
een betalings e-mail voor de verdere financiële afhandeling. 

Verzekering
Om deel te kunnen nemen aan Rewild reizen moet je verzekerd zijn 
voor activiteiten in bergachtig gebied buiten de gebaande paden. 
Je kunt hiervoor informeren bij je huidige verzekering of via Rewild 
met korting een reisverzekering afsluiten bij de Nederlandse Klim- en 
Bergsportvereniging.

Voorwaarden deelname aan Rewild reizen
Door deel te nemen aan een Rewild reis, accepteer je de algemene 
reisvoorwaarden, zoals te vinden onderaan de website. 
De annuleringsvoorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Voorbereidingsbijeenkomst
Voorafgaand aan de reis organiseren we een voorbereidingsbijeenkomst 
om het reisplan en programma door te nemen. Ook is er de gelegenheid 
om vragen te stellen.

Kosten
De kosten voor deze trip bedragen €1050,- per persoon. Dit is inclusief:

• 6 tentovernachtingen in het wild, een hut of een chambre d’hote
• een international mountain leader en wildernisgids
• ontbijt, lunch en avondmaaltijden
• huur wintersafetygear
• huur sneeuwschoenen

Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen groepsgewijs gecoördineerd 
door Rewild. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


