
Aletschgletsjer
traverse

In de categorie natuurwonderen: de Aletschgletsjer in Zwitserland. Met 
een lengte van 23km, een oppervlak van 120 km2 en op sommige plekken 
bijna een kilometer dik, de grootse van Europa. Indrukwekkend, groots en 
overweldigend. Een doorsteek door dit hooggebergte, langs ijswanden, 
aan het touw over de gletsjer en via omringende toppen geeft je het 
gevoel dat je je in de Himalaya bevindt. We behandelen de verschillende 
facetten die bij een expeditie of een trip in een alpine omgeving als deze 
horen, met de nadruk op zelfredzaamheid. Zo leer je niet alleen meer 
over tochtplanning, kaartstudie en navigatie. We gaan ook dieper in op 
touwtechnieken, veiligheid op de gletsjer en reddingstechnieken. Slapen 
doen we in de winterraums en in de tent!



Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 6 personen  

Dag 1 Reisdag en omhoog 

Na onze roadtrip naar Kiental in Zwitserland hiken we omhoog om ons 
eerste tentenkamp in de bergen op te zetten

Dag 2  en 3 Infiltratie en wildkamperen  

Als voorbereiding op het echte alpinewerk boven bij de gletscher infiltreren 
we het gebied te voet en maken we kamp in de bergen. Met ons huisje op de 
rug verplaatsen we richting de gletsjer en leren je alles over wildkamperen 
en bivakkeren.

Dag 3, 4, 5 en 6 Zelfredzaamheid in het hooggebergte

Vier dagen leerzame avonturen in het hooggebergte. Met 4000 meter 
toppen om ons heen verplaatsen we van winterraum naar winterraum, 
traverseren we de Aletschgletscher aan het touw, beklimmen we toppen in 
de omgeving en leer je je als individu maar als ook groep te bedruipen in het 
hooggebergte. Met een zak vol waardevolle kennis en kunde lopen we als 
montagnards terug naar de bewoonde wereld beneden in de vallei.

Dag 7 reisdag

Roadtrip terug naar Nederland! 



Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●○○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●○○○

Vaardigheden ●●●●●

Thema en niveaus
Het thema van deze trip is Wild Skills en daarom besteden we veel aandacht 
aan het overbrengen van kennis en het aanleren van de juiste vaardigheden 
voor een trip op hoogte. De reis is daarnaast ook fysiek. We zijn heel de 
dag buiten bezig in de bergen. Dagelijks overbruggen we maximaal 10km 
en soms wel 1000 hoogtemeters met een rugtas die varieert van gewicht. 
We vertrekken in het dal en we komen tot bijna 4000m. Ervaring met 
wildkamperen en alpinisme is niet vereist, maar wel een pré.

Logistiek
De logistiek in Zwitserland wordt georganiseerd door Rewild en is 
inbegrepen in de reis. Dat betekent lokaal vervoer met de trein en lift. 
Je bent vrij om op eigen gelegenheid naar Zwitserland te reizen, maar in 
samenspraak kijken we naar carpoolmogelijkheden.   

Voeding 
De voeding wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in de 
pakketprijs. Dit betekent ontbijt, lunch en diner tijdens de dagen op de 
berg. Neem zelf nog wat snacks mee voor tussendoor.





Materiaal en uitrusting
De volgende items noodzakelijk:

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

• Trekkingrugzak (45-70L) 
• Wandelschoenen bij voorkeur categorie B/C of C en waterdicht
• Wandelkleding en sokken (merinowol)
• Waterdichte jas en broek 
• Buff / muts / pet 
• Extra warme kleding (laagjes)
• Waterdichte handschoenen en warme handschoenen / wanten
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen en slaapmat 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Wandelstokken met wintertellers
• Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
• Kampeerbestek en kookgerei voor de nachten in de tent
• Bord / kom, beker / mok (dop thermosfles)
• Gaiters / gamaschen
• Zonnebril
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak
• EHBO-set met minimaal een reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en 

zonnebrand
• Toiletspullen en lippenbalsem
• Waterdichte zakken / vuilniszakken
• Toiletpapier / tissues
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas en telefoon
• Persoonlijke spullen

Eventueel navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas), een camera, power 
bank, mes / multitool, huttensloffen / slippers / sportschoenen, reserveveters, 
ducttape en oordoppen. Naar eigen voorkeur kan extra eten en drinken 
meegenomen worden tijdens de tocht. 



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 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. 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 annulerings-
voorwaarden staan hier ook in uitgelegd.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1095,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 6 overnachtingen traditionele winterraum of tent
• UIAGM berggids Boris Textor
• Rewild wildernisgids
• ontbijt, lunch en avondmaaltijden 
• groeps- en veiligheidsuitrusting zoals tenten, touwen, stijgijzers etcetera 
• transport ter plaatse

Niet inbegrepen in deze prijs is je reis naar Zwitserland, eventuele uitgaven in 
horecagelegenheden en een bergsportverzekering. Wij adviseren deze bij de 
NKBV af te sluiten.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


