
Alt pirineu 
traverse 

Wie de Pyreneeën zegt, zegt niet altijd direct Catalonië en Andorra. 
Maar wij wel. We nemen je mee naar een verborgen parel: Natuurpark 
Alt Pirineu. Een prachtige plek voor een huttentocht. We doorkruisen de 
rauwe Pallars Sobirà bergen in Catalonië en Andorra, op de grens met 
Frankrijk. Off-the-grid, zwervend van hut naar hut worden we een met de 
natuur en neem de wildernismodus bezit van ons.

Het is er ruig, leeg, groot en allemachtig wild. Tijdens de tocht wisselen 
bossen en (gletsjer)meren zich af met indrukwekkende rotspartijen, 
3000 meter hoge toppen en prachtige groene dalen met watervallen en 
kleurige bloemen. Een met de natuur ngaan we op in het berglandschap, 
zwemmen we in de meren en beklimmen we toppen van meer dan 3000 
meter. Niet moeilijk, wel een ervaring. Het uitzicht boven is fenomenaal: 
360 graden vrij zicht over de pieken van de Pyreneeën. Als toevluchtsoord 
voor bedreigde diersoorten is Natuurpark Alt Pirineu van groot belang 
voor de natuur. Een gebied met een enorm rijke flora, waar beren en 
andere bijzondere dieren in het wild leven.



 

Programma
Zie exacte data op de website - maximaal 10 personen - vertrek vanaf 7 personen
 
Dag 1: Reisdag en accomoderen
We reizen af naar de Catalaanse Pyreneeën. Na aankomst in een mooie 
groene vallei en een gezamenlijk Catalaans diner, brengen we de nacht 
door bij een rustig Catalaans huis omgeven door natuur en bergen.

Dag 2  tot en met 6 Alt Pirineu Traverse
Vijf dagen lang puur natuur. Onthaasten, niks moeten, lekker hiken van hut 
naar hut, picknicken op de route en dineren in alle gezelligheid met elkaar. 
We lopen soms lange dagen en best wat hoogtemeters, maar de uitzichten 
en de omgeving zijn het meer dan waard!

Dag 7  Reisdag
Na een wilde reis vol indrukken worden we weer wakker bij het Catalaanse 
huis. Lichtelijk rozig en volledig voldaan vertrekken we naar huis.

Fysiek ●●●●○
Cultuur ●●●○○ 
Avontuur ●●●●○

Comfort ●●●●○
Wildlife ●●○○○
Vaardigheden ●●○○○

Thema en niveaus
Het thema van deze reis is Wild Fitness en het is belangrijk om fysiek fit te 
zijn. We hiken door steil terrein met een dagrugzak en een dagroute bevat 
tussen de 10 tot 20 kilometer met 800 tot 1500 hoogtemeters. Soms over 
moreneterrein, resterende sneeuwvelden, gras en rotsen. Daarom is voor 
deze reis een goede wandelconditie nodig. Na 7 dagen reizen we verwilderd 
en voldaan terug naar Nederland met een onvergetelijke ervaring rijker. Bij 
twijfel kun je altijd even contact opnemen.



Materiaal en uitrusting
Voor deze trip zijn de volgende items noodzakelijk

Kleding en schoenen 
Geen katoen (katoen onttrekt lichaamswarmte wanneer vochtig en koelt te 
veel af). Idealiter sneldrogend materiaal en/of wol. 

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

• Wandelschoenen (minimaal categorie A/B, idealiter waterdicht)
• Korte mouwen shirt
• Lange mouwen shirt
• Middenlaag (dunne trui of vest)
• Warme laag (bijvoorbeeld dons)
• Lange wandelbroek
• Wandelsokken (minimaal 2 paar)
• Waterdichte jas
• Waterdichte broek
• Muts
• Handschoenen

Gear 
• Dagrugzak (30-55L)
• Regenhoes voor rugzak
• Waterdichte zakken voor spullen in rugzak
• Wandelstokken
• Hoofdlamp
• Lakenzak
• Waterfles/Camelbak/Soft flask (minimaal 2L capaciteit)
• Kop/mok (lichtgewicht)

Verzorging 

• EHBO-setje (basis set met ten minste (blaren)pleisters, aludeken, 
• sporttape). De Rewild gids heeft een uitgebreide EHBO kit
• Zonnebrand
• Medicijnen (indien van toepassing)
• Toiletspullen (lippenbalsem, tandenborstel, etc.)
• Persoonlijke hygiëne items
• Handdoek
• Kleine vuilniszakjes
• Toiletpapier
• Aansteker

Documenten 
• Paspoort
• Verzekeringsdocumenten
• Essentiële (medische) informatie
• Betaalmiddel

Indien gewenst 

• Oordopjes
• Klein zakmes
• Camera
• Klein matje om te zitten
• Wetwipes
• Buff
• Gaitors
• Thermosfles
• Zonnebril
• Hutsloffen
• Kleine (sneldrogende) handdoek



Logistiek
Je reist op eigen gelegenheid of we reizen groepsgewijs gecoördineerd 
door Rewild (voordeliger). De kosten hiervoor vallen buiten de 
pakketprijs. We gaan – in principe – met de auto en carpoolen 
daarbij. Een gezellige autorit is de start en het einde van onze reis. 

Voeding
Ontbijt en diner krijgen we vanuit de hut of worden verzorgd door Rewild. 
Lunch krijgen we vanuit de hut mee, maar neem zelf een extra snack mee voor 
de dagen dat we niet vanuit een hut vertrekken en als extra versnapering. 
Schoon drinkwater is in het gebied en bij onze accommodaties aanwezig. 



Reisgarantie en boeking
Het vertrek van deze trip is gegarandeerd vanaf 7 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 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.

Kosten
De kosten voor deze reis zijn €1090,- per persoon. Dit is inclusief:  

• Rewild mountain leader
• vier overnachtingen in bemande berghutten
• ontbijt, lunch en diner vanuit de hut
• twee overnachtingen bij een gezellig Catalaanse huis
• ontbijt en diner in Catalaans huis
• groepsveiligheidsuitrusting
• een frisse mind en een hoop plezier

Niet inbegrepen zijn persoonlijke uitgaven, consumpties ter plaatse, 
snacks voor tijdens het lopen, je vervoer naar de Pyreneeën en een 
bergsportverzekering. Rewild zal het voortouw nemen om gezamenlijk 
te carpoolen naar Spanje. Tip: de verzekering kan bij de NKBV worden 
afgesloten.

Bezoek re-wild.nl voor meer reizen!


