
Norway's 

peaks & ridges

Norway’s peaks & ridges. Daarvan zijn er genoeg in nationaal park 
Jotunheimen (in het Noors ‘het huis van de reuzen’). Je vindt er namelijk 
de hoogste toppen van Scandinavië. Een hele serie tweeduizenders 
met soms messcherpe graten. Ook in de zomer ligt hier nog sneeuw 
op de toppen. Een week lang gaan we wildkamperend rondzwerven 
in dit grotendeels ongerepte gebied op zoek naar die peaks & ridges. 
Met een volle rugzak trekken we diep het gebied in en gaan we back 
to basics met als motto less is more. Zelfvoorzienend verplaatsen 
ons kamp van plek naar plek. Vanuit ons tentje kijken we uit op wilde 
natuur: watervallen, ruige gletsjers en mooie alpine-meren. Lichtbepakt 
bedwingen we de omringende toppen en graten rond het basecamp. 
Met een beetje geluk spotten we onderweg wat wildlife. Rendieren en 
elanden gedijen goed in het Jotunheimse berglandschap. Buitenspelen 
op z’n Noors! 



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

Dag 1 Reisdag en accommoderen 

Op de eerste dag reizen we af naar de oostzijde van Jotunheimen. 
We installeren ons op de camping en bereiden ons voor op het 
wildkampeeravontuur.

Dag 2 t/m 7 Peaks & ridges trotseren 

We laten wat spullen achter op de camping en het feest kan beginnen. 
Zes volle dagen verwilderen en een met de natuur. We wisselen tussen 
verplaatsingsdagen en topdagen, heavyweight – lightweight. Ondertussen 
maakt al dat eten in onze rugzak plaats voor onvergetelijke ervaringen en 
spectaculaire uitzichten.

Dag 8 Reisdag

Na een week gaan we verwilderd en voldaan terug naar Nederland.

Fysiek ●●●●●
Cultuur ●●●○○

Avontuur ●●●●○

Comfort ●●○○○
Wildlife ●●●○○

Vaardigheden ●●●○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness: de dagen zijn intensief en fysiek, 
want naast de dagtochten zetten we als groep het kamp op en bereiden 
het eten op het vuur. Een dagroute bevat tussen de 10 en 20 kilometer en 
kan 1000-1500 hoogtemeters bevatten. Een goede loopconditie en kunnen 
verplaatsen met een zware last is dan ook onmisbaar voor deze tocht.



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

Voeding

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

Kampeerontbijt en -diner wordt georganiseerd door Rewild. Neem zelf wat 
extra snacks en lunches voor op de berg, alsook drankjes, thee en koffie 
mee. Schoon drinkwater is in het gebied en bij onze accommodaties rijkelijk 
aanwezig.

• Grote trekkingrugzak (60-80L) en 
• kleine dagrugzak (25-40L) 
• Wandelschoenen bij voorkeur minimaal categorie A/B en waterdicht
• Wandelkleding en sokken (merinowol)
• Waterdichte jas en broek 
• Buff / muts / pet
• Extra warme kleding (laagjes)
• Handschoenen
• Slaapzak geschikt voor koudere temperaturen en slaapmat 
• Hoofdlamp met accu of reservebatterijen
• Thermosfles / bidon / drinkzak / softflasks
• Kampeerbestek en kookgerei voor de nachten in de tent.
• Beker / mok (dop thermosfles)
• Vuilniszak
• Gaiters/gamaschen
• Zonnebril
• Regencover voor de buitenkant van je rugzak
• EHBO-set met minimaal een reddingsdeken, sporttape, blaarpleisters en 

zonnebrand
• Toiletspullen, lippenbalsem en microvezel handdoek
• Waterdichte zakken / vuilniszakken
• Toiletpapier / tissues
• Paspoort, verzekeringspas, bankpas
• Persoonlijke spullen 
• Eventueel navigatiemiddelen (GPS, topokaart, kompas), power bank, 

mes/multitool, huttensloffen/slippers/sportschoenen, een telefoon, 
reserveveters, ducttape en oordoppen





Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 6 personen. Er kunnen 
maximaal 10 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 van Rewild ontvang je van 
Certo Escrow een betalingse-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 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.

Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid naar Jotunheimen of we reizen groepsgewijs 
gecoördineerd door Rewild. De kosten hiervoor vallen buiten de pakketprijs. 
Logistiek ter plaatse wordt georganiseerd door Rewild en is inbegrepen in 
de prijs. 

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €950,- per persoon. Dit is inclusief: 

• 7 overnachtingen in een tent
• kampeerontbijt en -diner
• Nederlandse wildernisgids en lokale gids
• veiligheidsmateriaal voor op de gletsjer (crampons, pickel en harnas)
• huur Rewild tent
• een voorbereidingsbijeenkomst

Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven, consumpties ter plaatse, 
snacks en lunches voor tijdens het lopen, je vervoer naar Noorwegen en 
een bergsportverzekering. Deze verzekering kan met korting via Rewild 
bij de NKBV worden afgesloten.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


