
 
Het natuurpark van Alpe Veglia en Alpe Devero ligt ten zuiden van de Furka pas 2431m. Deze pas is de verbinding 
tussen de kantons Wallis en Uri. Hier ligt ook de Europese waterscheiding tussen de Middellandse Zee en de 
Noordzee. Het gebied is vrij ongerept en vaak ver van de bewoonde wereld. De twee eerste hutten zijn Zwitsers, de 
vier volgende liggen in Italië en de laatste bevindt zich terug in Zwitserland. 

Een achtdaagse huttentocht, grotendeels over geaccidenteerde paden van de GTA (Grande Taversata degli Alpi) en 
de Mineralentour (een trektocht door een interessant mineralogisch gebied van Italië en Zwitserland). Zachte 
alpenpaden worden afgewisseld met alpine rotspaden. Zes tot acht uur stappen per dag, ervaring en stapzekerheid 
zijn vereist. We overnachten op basis van halfpension in prachtig gelegen, comfortabele hutten. 

Begeleiding Lus Van den Bossche IMWT (lusvdbossche@gmail.com ) en Fons Servranckx  

 

Reisschema:  
 
Zaterdag 27 augustus, 18 uur afspraak in een hotel in Brig. Een laatste briefing, klaarmaken rugzak en samen 
genieten van het avondmaal. 
De rit Antwerpen-Brig is 768 km, in de mate van het mogelijke wordt samen gereden. Een Zwitsers vignet is nodig. 
Brig is ook makkelijk bereikbaar met de trein.  
 
Zondag 4 september, lunch samen en einde van onze tocht. 
 
Prijs: 630 euro bij zes deelnemers. 
Inbegrepen: acht overnachtingen op basis van halfpension. 
Niet inbegrepen: verplaatsingen, persoonlijke consumptie en lunchpakket. 
 
 
Dag 1 zondag 28 augustus: Brig – Realp 1538m – Rotondohütte SAC 2570m 
 
Ontbijt in het hotel, met de trein naar Realp 1u45, het vertrekpunt van onze tocht. Het station van Realp ligt aan de 
Matterhorn Gotthard Bahn, hier begint ook het spoor van de Furka basistunnel (auto op de trein). Via de omliggende 
dorpen stappen we naar de Rotondohut, deze werd in 2011 vernieuwd. Er zijn 75 slaapplaatsen en mogelijkheid tot 
douchen. 
 
https://www.rotondohuette.ch 

Afstand: 9.5 km - Staptijd: 4u30 – hoogtemeters stijgen: 1040m (de staptijden zijn zonder pauzes) 

 
  

Natuurpark Alpe Veglia en Alpe Devero  

Huttentocht van de Furka pas, Zwitserland 
richting Simplon pas, Italië  

Organisatie: BVKB (Bergsportvereniging Klein-
Brabant) 

27 augustus – 4 september 2022 



Dag 2 maandag 29 augustus – Rotondohütte 2570m – Capanna Piansecco SAC 1980m 
 

 
 

http://www.capannapiansecco.ch 

Afstand: 13,6 km - Staptijd: 6u10 – hoogtemeters stijgen: 480m – dalen: 1060m              

 
Dag 3 dinsdag 30 augustus –Capanna Piansecco  1980m – Rifugio Maria Luisa CAI 2160m  

We steken de weg naar de Nufenenpas over en komen op de GTA richting Capanna Corno Gries. We verlaten het 
pad om zuidoostwaarts de Passo San Giacomo 2313m te bereiken. We komen Italië binnen en via het Lago Toggia 
komen we aan de Maria Luisa hut.  

http://rifugiomarialuisa.it 

Afstand: 11,5 km - Staptijd: 4:15 uur – hoogtemeters stijgen: 720m – dalen 537m  
 

Dag 4 woensdag 31 augustus – Rifugio Maria Luisa 2160m – Rifugio Margaroli CAI 2193m 

Afhankelijk van de condities hebben we de keuze uit een hoog of lager gelegen pad. We dalen tot de Walser Schuba 
1735m naar de Cascata del Toce (en restaurant) 1681m. Via Alpe Freghera di sopra 2082m en Bocchetta del Gallo 
2498 bereiken we de Margaroli hut. Onderweg hebben we zicht op de de Blinnenhorn 3375m, de Corno di Ban 2914, 
en de hoogste stuwdam van de streek, het Lago del Sabbione.   

https://www.rifugiomargarolicai.com/  

Afstand: 10,6 km - Staptijd: 4:20 uur – hoogtemeters stijgen: 861m - dalen 852m (11,5 km – 4u50 uur – 932 – 918) 

 
Dag 5 donderdag 1 september – Rifugio Margaroli 2193m – Rifugio Castiglioni CAI 1640m 

We vertrekken langs de rechteroever van het Lago Vannino en stijgen tot de Scatta di Minoia 2599m. Daarna dalen 
tot het Lago di Devero 1856m. Voor we de hut bereiken passeren we nog Albergo Punta Fizzi 1767m. Het bergdorpje 
Al Ponti is dichtbij.  

https://www.rifugiocastiglioni.it/  

Afstand: 13,8km - Staptijd: 5u30 – hoogtemeters stijgen: 420m – dalen 960m 

 

  

Over de Ronggergraat 2726m dalen we 
zuidwaarts tot 2000m. We blijven op deze 
hoogte stappen tot aan de hut. Beneden ligt 
het Bedrettodal, een geliefd toerskigebied. De 
Piansecco hut werd in 2020 volledig 
vernieuwd en telt 46 bedden. De hut is 
gemakkelijk bereikbaar vanaf All’Acqua op de 
“Vier-quellen-Weg”. Prachtig zicht op de 
Gerengletsjer,Gerenpas en het meer.  



Dag 6 vrijdag 2 september – Rifugio Castiglioni 1640m – Rifugio Città di Arona CAI 1750m 

Langs het dorpje Alpe Devero 1631m stijgen we naar de Scatta d’Orogna 2461m op de GTA die hier samengaat met 
de Mineralentour. We verlaten het Parco Naturale Alpe Devero en komen in het Parco Naturale Alpe Veglia. We 
volgend de hele tijd de rivier en via de Passo di Vallendra 2431m bereiken we de Città di Arona hut.  

www.rifugiocaiarona.com 

Afstand: 13,8km - Staptijd: 6u – hoogtemeters stijgen: 930m – dalen: 800m 

 

Dag 7 zaterdag 3 september - Rifugio Città di Arona 1750m – Bortelhütte 2113m 

 

 

 

Afstand: 7,6km - Staptijd: 3:35 uur - hoogtemeters stijgen 960m – dalen: 600m 

 

Dag 8 zondag 4 september - Bortelhütte 2113m – Brig 583m 

We blijven nog even op hoogte tot aan de boomgrens. Vanaf Rosswald, een chaletdorp op 1820m dalen we door het 
bos tot Ried-Brig 1060m. Langs dorpjes en over almen dalen we verder tot Brig.  

Afstand: 12,2km - Staptijd: 4:35 uur - hoogtemeters  stijgen: 110m – dalen: 1364m 

 

  

Door rots en steenmassa stijgen we naar de Forca del 
Rebbio 2741m (Bortellicke). Zicht op de Bortelhorn 
3195m, Monte Leone 3553m en in de verte de 
vierduizenders. We zijn terug in Zwitserland en 
stappen langs de Bortelsee naar de Bortelhut 2113m. 
Onze laatste en ook de kleinste hut van deze tocht, 
eigendom van de ski club Brig, 30 slaapplaatsen. 

https://www.bortelhuette.ch 

 



Materiaallijst 
 
Technische uitrusting 
Wandelstokken 
A/B-schoenen  
Rugzak (max. 45l)  
 
 
Kleding 
Thermisch t-shirt + reserve 
Sokken 
Stapbroek (lang) 
Vest (water-/winddicht) 
Fleece of softshell 
Dons- of primaloftvest 
Handschoenen 
Muts 
Regenbroek (eventueel) 
 
 
Overnachting 
Wasgerief 
Zakdoeken 
Lakenzak 
Sandalen of pantoffels (meestal in de hut ter 
beschikking) 
Oordoppen 
 
Papieren 
Identiteitskaart 
Bankkaart 
Cash geld 
KBF-lidkaart 
 
Zonbescherming 
Zonnebril 
Pet / buff 
Zonnecrème (min. factor 30) 
Lipstick 
 
 
Allerlei 
Redding deken 
Koplamp (met reservebatterijen) 
Persoonlijke EHBO 
Drinkbus of thermos 
Camel bag (eventueel) 
Snacks  
Fotoapparaat (eventueel) 
reservebatterijen 
Verrekijker (eventueel) 
GSM + lader 

 
Oriëntatie (niet verplicht) 
Kaart en kompas 
Hoogtemeter 
 
 
 

 
 


