
WILD ALPS
ZOMER

Het avontuur begint waar het plan eindigt. Met ons huisje op de rug trekken 
we de Franse en Zwitserse backcountry in voor een meerdaagse bivak-
wildkampeertocht. Eenmaal vertrokken van de bewoonde wereld zijn de bergen 
voor een week onze habitat en leven we in en omringd door een wilde omgeving. 
Wat we tegenkomen weten we pas achteraf, maar zeker is dat het avontuurlijk 
wordt. We laten ons leiden door nieuwsgierigheid, het avontuur en de natuur 
om ons heen. Zes dagen lang hiken we door bossen, beklimmen we toppen ver 
boven de boomgrens, dippen we in rivieren, maken we ons kamp in de wildernis, 
spotten we wilde dieren en genieten we met elkaar van de sterrenhemel en de 
warmte van het kampvuur. Zonder strikt afgebakend plan maar met de vrijheid 
en flexibiliteit om avontuur met beide handen aan te grijpen. 

Het buitenleven onderweg is eenvoudig en alleen de essentiële dingen staan 
centraal. Verplaatsen, navigeren, de uitdagingen van de wildernis overwinnen, 
vuur en eten maken, water zuiveren, bivak maken, tas inpakken, etc. Geen 
comfort van een warm huis, geen volle koelkast of warm water met een druk op 
de knop. Maar juist de eenvoud van het leven onderweg maakt de ervaring rijk.



Programma en logistiek
Zie exacte data op de website - vertrek vanaf 5 personen - maximaal 7 personen

Dag 1 Reisdag 

We verzamelen aan het einde van de middag in de Franse Alpen in het dorp 
Samoëns. Na een gezamenlijk diner vertrekken we het gebied in voor een 
eerste nacht in het wild.

Dag 2 tot en met 6 Bivakkeren en Rewilden

Vijf dagen lang back to basics. We zwerven door de Franse backcountry 
en zijn op elkaar aangewezen. Ondertussen leer je alles over meerdaags 
wildkamperen in de bergen.

Dag 7 Reisdag

We worden wakker in een simpele accommodatie in de vallei en na het 
ontbijt is het tijd voor de terugreis naar huis.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●●○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is  een combinatie van Wild Skills en Fitness . We 
besteden aandacht aan het overbrengen van kennis en het aanleren van 
de vaardigheden voor een bivak-wildkampeertocht in de bergen. Ervaring 
met wildkamperen is niet vereist. De reis is daarnaast ook fysiek. Dagelijks 
overbruggen we maximaal 10km en zo’n 1000 hoogtemeters met een flinke 
rugtas. We vertrekken in het dal op 700m en de hoogste top kan reiken tot 
wel 3000m. Een goede loopconditie is dus wel noodzakelijk. Heb je last van 
hoogtevrees? Kies dan voor een tripje Biesbosch want deze tocht leidt ons 
over smalle bergpaadjes, langs diepe kloven en via ladders aan de rotswand!





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

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

Voeding
De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
pakketprijs. Dit betekent ontbijt en diner tijdens de hutovernachtingen, 
alsook (kampeer)maaltijden tijdens de nachten op de berg. Neem zelf nog 
wat snacks mee voor tussendoor.

• Grote trekkingrugzak (50-70L) en kleine superlichte dagrugzak 
• Wandelschoenen bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht (of 

waterdichte sokken)
• Wandelkleding en sokken (merinowol)
• Waterdichte jas en broek 
• Buff/muts/pet
• Extra warme en droge kleding, donsjas (laagjes)
• Handschoenen
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen en slaapmat 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles/bidon/drinkzak/softflasks
• Kampeerbestek 
• Beker/mok (dop thermosfles)
• Vuilniszak
• Zonnebril
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak
• EHBO-set met minimaal een reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en 

zonnebrand
• Persoonlijke medicatie
• Toiletspullen met lippenbalsem en zonnebrandcreme
• Waterdichte zakken 
• Toiletpapier/tissues
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
• Persoonlijke spullen 
• Eventueel wandelstokken, navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas), 

power bank, mes/multitool, slippers/sportschoenen, een telefoon, 
reserveveters, ducttape, oordoppen en een microvezel handdoek.



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 5 personen. Er kunnen 
maximaal 7 personen 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 van Rewild  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. Wij adviseren 
deze bij de NKBV af te sluiten.

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 annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €850,- per persoon. Dit is inclusief: 

• vijf tent/bivakovernachtingen buiten
• een hutovernachting met halfpension
• een international mountain leader en een wildernisgids
• ontbijt, lunch en avondmaaltijden
• huurtent/tarp 
 
Uitgaven in horecagelegenheden, je vervoer naar Frankrijk en een 
bergsportverzekering zijn niet inbegrepen. 

Logistiek
Je reist in principe op eigen gelegenheid naar Frankrijk, maar we stemmen 
de mogelijkheden af om in groepen te reizen, bijvoorbeeld door middel van 
carpoolen. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. Eventuele lo-
gistiek ter plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
prijs. 

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


