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ZWITSERLAND 
Lower Engadine & Zwitsers Nationaal Park 

 

Land: Zwitserland 

Soort reis: Individuele hotel trektocht met bagagevervoer, 8 dagen. 

 
Gebiedsomschrijving: 

Op een rotspunt, hoog boven de vallei, staat één van de meest fraai gelegen kastelen in Zwitserland. Tegen een 

achtergrond van machtige rotsen ligt hier het oude bolwerk van de baronnen van Tarasp: een imposant gezicht. 

De vallei van Lower Engadin heeft echter 

veel meer te bieden: pittoreske en zeer 

goed onderhouden en geconserveerde 

dorpjes, gebouwd in de typische 

traditionele stijl van de streek. 

Bergweiden met een uitbundige 

bloemenweelde, een indrukwekkende 

bergwereld en de thermische baden in 

Scuol, zeer uitnodigend voor wandelaars 

om in het warme water te ontspannen. Dit 

fraaie gebied wordt in deze trektocht 

gecombineerd met het Zwitsers Nationaal 

Park, dat in 1914 is gesticht en daarmee 

het eerste nationale park in Europa was. 

Het is 169 km2 groot en bestaat uit pure 

oorspronkelijke wildernis. Om deze te 

beschermen zijn er zeer strikte regels van 

kracht, maar daardoor kunnen bezoekers 

er zo goed als zeker van zijn dat ze veel 

wild zullen zien als steenbokken, herten, gemzen en gieren. De tocht eindigt tenslotte in de Munster Vallei, die 

richting Italië voert. 

 

Dagprogramma: 

Bijna iedere dag is het mogelijk om een minder lange en/of minder hoge route te lopen of de route in te korten 

door gebruik te maken van bus en/of trein.  

In geval van slecht weer kan het ook een keer noodzakelijk zijn om het openbaar vervoer te gebruiken. Kosten 

van (extra) openbaar vervoer zijn niet inbegrepen. 

 

Reisinformatie 2022 
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Dag 01: Aankomst Scuol. 

Dit middelgrote dorp is bekend van z’n Spa. Hotel Traube waar je overnacht ligt in het oude deel vlakbij de 

rivier. De oude gebouwen in het dorp hebben enorm dikke muren en kleine ramen. 

 

Dag 02: Scuol, 24 km / 7 uur; ▲710 m / ▼1300 m. 

Kort alternatief: 18,5 km / 5 ½ uur; ▲660 m / ▼1050 m. 

Met een vroege bus vertrek je naar S-Charl, een klein en afgelegen dorpje in een zijdal van het Engadin. Auto’s 

mogen het dorp niet in en in de winter is het alleen toegankelijk te voet of paardenslee. Tot 1829 werd hier lood 

gedolven en een klein mijnmuseum vertelt daarover. Via de Val Minger, waar veel herten voorkomen, klim je 

naar de pas van Sur if  Foss. Door het dal aan de andere kant, Val Plauna, daal je geleidelijk af terug naar Scuol. 

 

Dag 03: Scuol – Lavin, 19 km / 5 ¼ uur; ▲ 560 m / ▼410 m. 

Kort alternatief: geen. Traject kan – deels - per trein worden afgelegd. 

Je loopt langs de linkerkant van de Engadin Vallei richting Lavin. Onderweg kom je door een aantal 

buitengewoon mooi geconserveerde traditionele dorpjes. Opmerkelijk is de bijzondere vorm van graffiti op de 

huizen, waarom ze bekend zijn. 

De bergweiden staan vol met uitbundig boeiende wilde planten en de menselijke activiteit harmonieert hier nog 

perfect met de imposante en wilde natuur. Een highlight van vandaag is het kasteel van Tarasp. Het is een 

sprookjesachtig kasteel dat eenzaam op een top ligt met als achtergrond de bergen van het Lower Engadin. Je 

overnacht in hotel Piz Linard. 

 

Dag 04: Lavin – Zernez, 21 km / 7 uur; ▲1550 m / ▼1480 m. 

Kort alternatief: 10 km / 2 ½ uur; ▲100 m / ▼0 m. 

Van Lavin naar Zernez is slecht een wandeling van een paar uur als je langs de rivier loopt. Zernez is de ingang 

tot het Zwitserse Nationaal Park en je vindt veel informatie in het informatie centrum over de diverse aspecten 

van het park.  

Je kunt echter ook een uitdagende route nemen, langs het met meertjes bezaaide plateau van Macun. Van hier 

klim je verder naar de pas Fuorcla da Barcli en een naamloze berg met een top op 2682 m. Van hieraf brengt een 

steile afdaling je naar hotel Spöl in Zernez. 

 

Dag 05:  Zernez – Il Fuorn, 13 km / 7 ¼ uur; ▲1480 m / ▼1210 m. 

Korter alternatief: 16 km / 4 ½ uur; ▲800 m / ▼350 m. 

Een makkelijke wandeling van ca. 3 uur brengt je naar het guesthouse van Cluozza, eenzaam gelegen in een 

klein dal. Hier vandaan beklim je de Muter en een steil pad brengt je naar de rivier Spöl, die hier een nauwe 

kloof in de bergen heeft uitgesleten. Je klimt weer omhoog, steekt een weg over en vervolgens kom je in een 

verlaten romantisch dal dat je uiteindelijk voert naar het hotel Parc Naziunal in Il Fuorn. Het hotel is het enige 

gebouw in de omgeving, ver weg van andere dorpen.  

Het is een pittige wandeling, maar er zijn makkelijkere alternatieven in geval van slecht weer of als je minder 

lang wilt wandelen. 

 

Dag 06:  Il Fuorn – Susom Givé, 15 km / 5 ½ uur; ▲1000 m / ▼650 m. 

Kort alternatief.: 8 km / 2,5 uur; ▲360 m / ▼0 m. 

Je loopt over de brede afgevlakte top van Munt La Shera naar Susom Givé, wat de top is van de Ofen Pass (Oven 

pass). De “Munt la Schera” biedt geweldige uitzichten en is bekend vanwege de grote variatie aan bloemen (ook 

Edelweis groeit hier). 

De Oven Pass heet zo vanwege de ovens die hier vroeger waren voor het smelten van ijzererts. Restanten van 

deze ovens zijn hier en daar nog zichtbaar. Het hotel Süsom Givè staat op de pas. 

 

Dag 07: Susom Givé - Sta. Maria, 21 km / 6 uur; ▲400 m / ▼860 m. 

Kort alternatief.: 17 km / 5 uur; ▲200 m / ▼1180 m. 

De laatste dag gaat het hoofdzakelijk bergaf. Je loopt over de helling van de Piz Daint voordat je afdaalt naar 

enorme vlakte van Jufplaun. Van hier loop je de prachtige Val Mora binnen, een lange, afgelegen vallei met 

indrukwekkende uitzichten op de bergketens naast je. 

Na een lange, maar gemakkelijk wandeling kom je in Sta. Maria, een zeer goed bewaard gebleven dorpje met 

voor deze streek typische gebouwen. Je laatste overnachting is in hotel Alpina 
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Dag 08: Met de trein terug naar Scuol en/of Zürich. Vertrek. 

 

TIP: Boek een extra nacht in Il Fuorn, midden in het National Park. 

 

Prijs 2022:  

€ 1100,- p.p. vanaf Scuol (eigen vervoer)  

 

Vanaf station/vliegveld Zürich ook mogelijk. Prijs op aanvraag. 

 

Inbegrepen: 7 hotelovernachtingen op basis van 2-persoonskamers, 7 x ontbijt, diner dag 3, 4 en 6, 

bagagevervoer. (1 set Engelstalige reisinformatie per party). 

 

Niet inbegrepen: Alle overige kosten zoals reis naar Zwitserland, overige maaltijden, (evt trein Zürich-Scuol 

v.v). trein Sta. Maria – Scuol, verzekeringen*, boekingskosten € 15, bijdrage Calamiteitenfonds €2,50 per 

boeking (voor max 9 deelnrs), bijdrage Stichting Garantiefonds Reisgelden €5 per deelnemer. 

 

Toeslagen: 

1-Pk: € 205 

 

Prijs soloboeker: € 1395 (inclusief 1-pk toeslag) 

 

*) LET OP! Zwitserland behoort niet tot de zgn. verdraglanden. Dat betekent dat er Nederlandse ziektekosten 

verzekeraars zijn die geen dekking bieden in Zwitserland. Vraag dit goed na bij je eigen ziektekosten 

verzekeraar. Is die dekking er niet dan zul je zeker een reisverzekering moeten afsluiten! 
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Route-info 

De routebeschrijvingen die je mee krijgt zijn in het Engels! Ze bestaan meer uit een aantal aanwijzingen 

aangezien de routes in Zwitserland zeer goed gemarkeerd zijn, een gedetailleerde routebeschrijving is hier niet 

nodig. 

 

Voor vertrek krijg ontvang je een accommodatielijst van je overnachtingadressen en een deel van het routeboek, 

zodat je je een goed beeld kunt vormen van de informatie die je meekrijgt. 

Ter plaatse in het eerste hotel in Scuol ligt voor je klaar: 

• de meest recente versie van het routeboek 

• kaartmateriaal.  

 

Je krijgt de volgende kaart mee: 

- nr. 5017 Unterengadin/Engadina bassa, 1:50.000 

 

Accommodatie: 

Je overnachtingen zijn in comfortabele hotels op een tweepersoonskamer met sanitair. In principe worden de 

genoemde hotels geboekt. Mocht er een keer een vol zijn dan kan het uiteraard ook een ander hotel zijn. 

 

Start. 

Met eigen auto naar Scuol is vanuit Utrecht ca 950 km. 

Ook kun je naar Zürich vliegen of met de trein. De treintickets van/naar Scuol zijn eenvoudig online te boeken 

via: http://www.sbb.ch. 

 

Loopsnelheid. 
We noemen geen wandeltijden bij de routes, wel de afstanden en hoogteverschillen. We gaan ervan uit dat je niet 

komt om hard te lopen maar om te genieten van het landschap en de dingen die er onderweg te zien zijn. Met 

name klimtempo's van mensen kunnen erg verschillen. 

Globaal zou je voor een tijdsberekening het volgende kunnen aanhouden: voor iedere 3-4 kilometer afstand ca. 1 

uur plus voor iedere 400 meter klimmen een uur extra.  

 

Voor wie? 

Voor de wandelaars/sters met een goede conditie die houden van bergen en niet opziet tegen de inspanning van 

klimmen en dalen. Overdag heb je de luxe dat je niet met je bagage hoeft te lopen. 

  

Zwaarte: **** 
De zwaarte is gebaseerd op de langste versie van de wandelingen. 

De wandelingen zijn zwaar vanwege de lengte en de grote hoogteverschillen die je op sommige dagen zult 

overbruggen. De hierboven genoemde tijden zijn voor de meeste wandelaars netto looptijden, dus exclusief 

pauzes. Bijna alle wandelingen kennen echter kortere en makkelijkere  alternatieven. 
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Belangrijk 
In de beschrijving van een reis kun je lezen wanneer een reis te boeken is. Sommige reizen zijn het hele jaar te 

boeken, andere niet. Deze beperking in tijd kan diverse oorzaken hebben: accommodaties kunnen sluiten maar 

ook het weer kan een reden zijn (sneeuw in de bergen bijvoorbeeld). 

Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar waardoor een geplande wandeling (met name bij trektochten) niet 

gemaakt kan worden. Denk hierbij aan bijvoorbeeld houtkap in het bos, jacht, hoog water, slecht weer, sneeuw 

later dan gebruikelijk in het voorjaar of erg vroeg in het najaar. 

Als door een dergelijke oorzaak een wandeling niet of slechts deels kan plaatsvinden zal bij een groepsreis de 

reisbegeleider het initiatief nemen om een alternatief te bedenken. 

Bij een individuele boeking zal de wandelaar dat zelf moeten doen. In de routebeschrijvingen van deze reis staan 

een aantal alternatieven aangegeven waar je gebruik van kunt maken. 

Bij een trektocht is er veelal sprake van bagagevervoer. In voorkomende gevallen kun je waarschijnlijk wel met 

het vervoer meerijden om naar een volgende locatie te komen. Eventuele kosten zijn voor eigen rekening. 

Ook is het de verantwoordelijkheid van de individuele wandelaar zelf om zich op de hoogte te stellen van de 

weersverwachting en eventuele begaanbaarheid van routes (met name in bergachtige gebieden). 

 
Data: 2 juli – 17 september (aankomst data). 

 

Reisdocumenten: 

Geldig paspoort of toeristenkaart. 

 

Betaalmiddelen: 

Je kunt geld opnemen in de volgende plaatsen: Scuol, Lavin, Zernez, Sta. Maria.  

 

Uitrusting: 

Goede wandelschoenen en een dagrugzak die groot genoeg is voor regenkleding, eten en drinken, EHBO.  

 

Lunch. 

Op de nachten dat je in een dorpje slaapt, kun je daar zelf inkopen doen voor een lunchpakket. 

Ook kun je in de accommodatie een lunchpakket bestellen (ter plaatse afrekenen).  

 
Klimaat: 

In het hooggebergte kan het in het voor- en najaar 's nachts behoorlijk afkoelen. Vanwege (de kans op) sneeuw is 

het arrangement slechts in een beperkte periode van het jaar mogelijk. In de zomer kan het lekker warm zijn, 

maar evengoed kun je af en toe regen verwachten. 
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Verzekeringen. 
Kortlopende Annuleringsverzekeringen. 

Als je een eenmaal geboekte vakantie moet annuleren vanwege bijvoorbeeld ziekte of een blessure loop je altijd 

tegen annuleringskosten op die, vlak voor vertrek, op kunnen lopen tot de volledige reissom. Je kiest er zelf voor 

of je dit risico wilt lopen! 

Met een annuleringsverzekering kun je je tegen deze kosten verzekeren. 

 

Een annuleringsverzekering dekt niet alleen de financiële schade in geval je moet annuleren, maar vergoedt ook 

niet gebruikte reisdagen in geval je je reis moet afbreken door bijvoorbeeld ziekte (zie polisvoorwaarden).  

Op onze website vind je meer informatie over de mogelijkheden en voorwaarden. 

 

Als je een annuleringsverzekering wilt afsluiten, kun je dat op het boekingsformulier kenbaar maken. Bij de 

bevestiging van je boeking sturen we je dan een link naar Allianz Global, waar je zelf je verzekering af kunt 

sluiten *. Sluit dan uiterlijk binnen één week na ontvangst boekingsbevestiging en rekening de 

annuleringsverzekering af! 

 

* Sinds Allianz Global voor het afsluiten van een annuleringsverzekering een aantal privé vragen heeft 

opgenomen, zijn we – vanwege de privacy – gestopt met het afsluiten van een annuleringsverzekering voor onze 

boekers. 

Via de link die je ontvangt kun je dat heel makkelijk zelf doen. 

 

Voor boekers die buiten Nederland wonen is het niet mogelijk om online zelf een verzekering af te sluiten.  

 

Kortlopende Reisverzekering. 

Een Kortlopende Reisverzekering biedt je onder meer dekking voor schade, verlies en diefstal van je bagage, 

geneeskundige kosten en bijvoorbeeld de huur voor een vervangend vervoermiddel. 

Je kunt je Kortlopende Reisverzekering zelf samenstellen. Je kunt je verzekering uitbreiden met diverse 

dekkingen, zodat de verzekering volledig aansluit op je reis en wensen. Een reisverzekering kun je tot een dag 

voor vertrek afsluiten.  

 

Je kunt HIER zelf een annulerings- en/of reisverzekering afsluiten. Het is alleen toegestaan via deze link een 

verzekering af te sluiten voor een via ons geboekte en gefactureerde reis!  
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