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Toeristische informatie Graubünden - Wandelroutes
Inleiding
Deze brochure bevat praktische informatie van de website www.MySwissAlps.com over Graubünden. Onze
website richt zich op mensen die een (zomer)vakantie in Zwitserland overwegen, waarbij de vakantieregio’s
het Berner Oberland, Wallis en Graubünden de meeste aandacht krijgen. U vindt er onder andere
wandelroutes, dagtochten, verblijfplaatsen, reistips, foto’s, links, e-cards en downloads zoals screensavers
en achtergrondplaatjes voor uw computer. Ook kunt u bij ons hotels en vakantiewoningen boeken en
treinabonnementen zoals de Swiss Pass bestellen. Wij nodigen u uit zich bij ons in te schrijven via onze
website, zodat wij u via e-mail op de hoogte kunnen brengen wanneer er nieuwe informatie aan de website
is toegevoegd.
De informatie in deze brochure is afkomstig van onze website en is gedateerd zoals is aangegeven onder
elke bladzijde. Bezoek www.MySwissAlps.com voor recente informatie en een recente versie van deze
brochure. Wij kunnen de juistheid van de informatie niet garanderen. Evenmin kunnen wij aansprakelijkheid
aanvaarden voor de consequenties van het gebruik van de informatie. Deze brochure wordt u gratis
aangeboden en mag zowel in digitale vorm als gedrukt worden verspreid, onder de voorwaarde dat de
inhoud ongewijzigd blijft. De brochure zal niet in gedrukte vorm door MySwissAlps.com worden verspreid
en is alleen beschikbaar via onze website om zelf af te drukken.
Andere brochures in deze serie:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vakantie in Zwitserland - Overzicht van het land
Het Berner Oberland - Overzicht van de regio
Het Berner Oberland - Wandelroutes
Het Berner Oberland - Dagtochten
Wallis - Overzicht van de regio
Wallis - Wandelroutes
Wallis - Dagtochten
Graubünden - Overzicht van de regio
Graubünden - Dagtochten

Wij wensen u een plezierig verblijf in Graubünden.
MySwissAlps.com – Reisgids voor Zwitserland
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Praktische wandeltips
Voorbereiding
•

•

•

•
•

•

•

Start aan het begin van uw vakantie niet meteen met lange wandelingen. Maak de eerste twee
dagen korte eenvoudige wandelingen om te wennen aan de hoogte en de ijle lucht. Als u boven de
2000 m hoogte last krijgt van hoofdpijn, misselijkheid of concentratieverlies kan dat duiden op een
lichte vorm van hoogteziekte. Afdalen is in dit geval de enige remedie.
Bekijk het weerbericht voor de korte en middellange termijn. Mijd afgelegen en hoge gebieden bij
slecht weer. Mijd indien nodig routes met sneeuw. Ook in de zomer kan er in hoge gebieden (vanaf
ca. 2500 m) zo veel sneeuw liggen dat paden slecht of niet begaanbaar zijn. Lawinegevaar beperkt
zich niet tot de winter.
Mijd gevaarlijke routes. Er bestaan paden vlak langs diepe afgronden. Mijd dergelijke routes als u
zich hier niet veilig voelt of er niet goed op bent voorbereid. Mijd paden over gletsjers en in het
verlengde van gevaarlijke gletsjertongen, tenzij u wordt begeleid door een gids.
Kies op een bewolkte dag liever niet voor een hooggelegen wandeling, omdat u dan het risico loopt
niets van de mooie uitzichten te zien.
Bekijk de beste reismogelijkheden. Vaak is gebruik van het openbaar vervoer handig, omdat u dan
niet naar het vertrekpunt hoeft terug te keren. Let wel op de frequentie van de dienstregeling en de
laatste dienst. Bij kabelbanen kan de laatste dienst al aan het einde van de middag zijn! Informeer
ook naar de tickets. Vaak zijn voordelige abonnementen of combi-kaartjes te koop.
Een route kan afhankelijk van uw conditie, de hoeveelheid pauzes en andere omstandigheden
langer duren dan staat aangegeven op de borden of op deze website. Begin daarom niet al te laat
aan uw wandeling.
Veel wandelroutes zijn alleen geschikt voor de zomer. Dat geldt ook voor de meeste wandelingen
in deze brochure.

Meenemen
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Plattegrond in schaal 1:50.000 of 1:25.000.
EHBO-spullen, inclusief een reddingsdeken tegen onderkoeling.
Mobiele telefoon (in afgelegen gebieden is een mobiele telefoon overigens niet altijd bruikbaar).
Het algemene alarmnummer is 112. Het nummer van de reddingshelikopterdienst is 1414 (Rega),
1415 (Air-Glaciers) of 027-9668686 (Air Zermatt).
Regenkleding. Ook bij goede weersvooruitzichten is dit noodzakelijk, omdat het weer in de bergen
zeer snel kan veranderen.
Extra (thermo)trui.
Zonnebrandcrème. Vooral in gebieden met sneeuw verbrandt u erg snel. Denk ook aan
lippenbalsem.
Zonnebril met UV-filter. Zonnebrillen zonder een UV-filter zijn gevaarlijk, omdat uw pupillen groter
zijn door de donkere glazen en de straling daardoor makkelijker tot in uw ogen doordringt. Een
zonnebril die ook de zijkant van uw ogen beschermt geniet de voorkeur.
Voldoende voedsel en drank (minimaal 1 liter).
Reservevoedsel voor het geval de tocht langer duurt dan verwacht.
Een alarm (bijvoorbeeld een fluitje) om mensen in de omgeving te waarschuwen als u in
moeilijkheden verkeert. Het noodsignaal dat u gebruikt wanneer u hulp nodig heeft is 6 signalen
per minuut gevolgd door een 1 minuut pauze. Dit herhaalt u tot er hulp is of u een antwoord krijgt in
de vorm van 3 signalen per minuut gevolgd door een 1 minuut pauze. Indien u geen fluitje heeft
gebruikt u desnoods het flitslicht van uw fototoestel, een spiegel, of welk signaal dan ook.
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Kleding/schoeisel
•

•

•
•
•
•

Het is comfortabeler om meerdere dunne kledingstukken te dragen dan slechts enkele dikkere
kledingstukken. Zo kunt u variëren naar gelang de temperatuur, want door o.a. hoogte en wind kan
deze snel veranderen.
Bergschoenen. Sportschoenen zijn op de meeste wandelpaden niet prettig of zelfs niet geschikt.
Bergschoenen zijn in verschillende categorieën te koop (gebaseerd op de moeilijkheidsgraad van
het terrein dat ermee belopen kan worden). Laat u informeren in een sportzaak.
Dikke, liefst naadloze, sokken. Dit kan blaren voorkomen.
Een lange broek beschermt het beste tegen de zon, kou en beperkt de kans op verwondingen door
struiken of scherpe rotsen.
Een pet om uw gezicht tegen de zon te beschermen. Er bestaan ook petten die tevens uw oren en
nek beschermen.
Een uittrekbare skistok als wandelstok. Er zijn speciale punten voor steviger grip op bijvoorbeeld
rotsen. Te koop bij sportzaken. Prettig om te gebruiken bij zowel dalen als klimmen. Onontbeerlijk
op moeilijker paden en bij sneeuw.

Onderweg
•

•
•

•
•

•

•

Verlaat de gemarkeerde route niet. Bordjes met bestemmingen en een
indicatie van de wandeltijd helpen u de weg te vinden. Rechts ziet u de
Richtingaanwijzers voor
borden, die in drie categorieën zijn ingedeeld: geel is voor normale
wandelpaden.
wandelroutes, wit/rood voor routes in de bergen en wit/blauw voor
alpine routes. De kleurcoderingen kunnen zowel op bordjes als op
rotsen of boomstammen zijn aangebracht. Alpine routes zijn meestal
gevaarlijk: ze kunnen over gletsjers gaan en klimtrajecten bevatten. De Richtingaanwijzers voor
wandelroutes op deze website behoren niet tot deze categorie.
wandelpaden in de
Houd het tempo van de langzaamste persoon aan.
bergen.
Vermijd gevaarlijke situaties. Blijf bijvoorbeeld niet op een plek staan
waar veel los gesteente op een helling ligt. Hier kan ooit een
steenlawine zijn geweest en dat kan opnieuw gebeuren. Ook het
Richtingaanwijzers voor
stroomgebied van een beekje kan een gevaar vormen wanneer
alpine routes.
noodweer in een ander gebied het beekje plotseling doet veranderen
in een woeste watermassa. Dit kan zelfs nog veel sneller gebeuren als het beekje of de rivier in
gebruik is als afvoerkanaal voor een waterkrachtcentrale, waarvan er in Zwitserland veel te vinden
zijn. De hoeveelheid water kan zonder waarschuwing zeer snel toenemen.
Gooi nooit stenen naar beneden. Ook kleine stenen kunnen erg gevaarlijk zijn als ze op lager
gelegen wandelpaden terecht komen. Er kan zelfs een steenlawine ontstaan.
Wandelpaden lopen regelmatig door weiden waar vee kan grazen. U dient het hek of andersoortige
afscheiding weer te sluiten als u gepasseerd bent. Koeien, met name met kalfjes, kunnen zich
aggressief gedragen als u hen stoort. Passeer hen dus rustig en op enige afstand.
Houd het weer in de gaten en pas uw planning aan bij verslechterende weersomstandigheden.
Neem zonodig de kortste route terug naar de bewoonde wereld. Het lijkt handig om een mobiele
barometer mee te nemen, maar aangezien de luchtdruk varieert met de hoogte wordt de
voorspelling van dergelijke apparaten (zonder hoogtecorrectie) bij bergwandelingen waardeloos.
Als er snel medische hulp nodig is, probeer dan eerst via uw telefoon de reddingsdiensten te
alarmeren. Geef duidelijke aanwijzingen over uw locatie. Als de telefoon ter plekke niet
functioneert, ga dan in het dal of bij een berghut hulp halen en blijf onderweg proberen of u uw
telefoon alweer kunt gebruiken. Haast u niet te veel om meer ongelukken te voorkomen. Laat zo
mogelijk ook iemand bij het slachtoffer. Voorzie het slachtoffer van eten, drinken, beschermende
kleding en een reddingsdeken.
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•

•

Zwaai niet naar helikopters tenzij u hulp nodig heeft. Zo voorkomt u dat een reddingshelikopter een
onnodige landing maakt. Heeft u wel hulp nodig, zwaai dan met twee armen (vorm met uw lichaam
als het ware de letter Y).
Namen van (vooral kleine) plaatsen kunnen verschillend worden gespeld op plattegronden en
wegwijzers. Zelfs de spelling van dezelfde plaats op wegwijzers onderweg kan verschillend zijn.
Enkele voorbeelden zijn Eggeschwand↔Eggenschwand, Usser Üschene↔Aeusser Üschene en
Bussalp↔Büössalp.

Wij wensen u veel wandelplezier!
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Wandelroute Le Prese - Miralago
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h15
Afstand
: 4 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikersoordeel : onbekend

Introductie
U loopt langs de oostelijke oever van
het meer 'Lago di Poschiavo'. Deze
korte wandeling
is
prima
te
combineren met een treinreis naar
het Italiaanse stadje Tirano.
Vervoer naar Le Prese
Le Prese bereikt u met de auto of de
trein vanuit de Berninapas/Poschiavo
of Tirano (Italië).
Routebeschrijving
Nadat u een klein industrieterrein
bent gepasseerd loopt u over een
leuk pad met wat tunneltjes. De
wandeling eindigt op het station van
Miralago dat direct aan het meer ligt.

Vervoer vanaf Miralago
U reist per trein richting de Berninapas/Poschiavo of Tirano (Italië).
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Wandelroute Pontresina - Samedan
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h20
Afstand
: 5.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikersoordeel : onbekend

Introductie
Deze eenvoudige vlakke wandeling
loopt door het laagste deel van het
Val Bernina. U loopt parallel aan de
spoorlijnen
naar
St.Moritz
en
Samedan, wat het eerste deel van
deze wandeling erg leuk maakt voor
treinfotografen.
Vervoer naar Pontresina
Pontresina bereikt u met de auto of
de trein vanuit St. Moritz, Samedan of
de Berninapas. Er gaan ook bussen
vanuit St. Moritz, Celerina en
Samedan.
Routebeschrijving
De wandeling begint aan het einde
van de parkeerplaats van station
Pontresina. U loopt eerst parallel aan
twee spoorlijnen. Bij het stationnetje
Punt Muragl Staz gaat u rechtsaf en
steekt het riviertje de Flaz over en
direct daarna linksaf om vervolgens
op de rechteroever van de rivier verder te lopen naar Samedan. Als u na de brug rechtdoor loopt in plaats
van linksaf bereikt u het dalstation van de bergtrein naar Muottas Muragl en het bijbehorende treinstation
Punt Muragl.
Vervoer vanaf Samedan
Vanuit Samedan zijn er trein- en busverbindingen richting Pontresina, St. Moritz en Zuoz, en
treinverbindingen naar Bergün.

© MySwissAlps.com, maart 2005 – Kijk in de Swiss Shop op www.MySwissAlps.com voor meer informatie en een
recente versie van deze brochure.

8

Toeristische informatie Graubünden - Wandelroutes

Wandelroute Ospizio Bernina - Alp Grüm
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h20
Afstand
: 4.5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikersoordeel : onbekend

Introductie
Dit is een prima wandeling om tijdens
uw eerste vakantiedagen aan de
hoogte te wennen. U wandelt door
een kaal hooggebergtelandschap
langs het meer Lago Bianco. Hier
bevindt zich een waterkering die er
voor zorgt dat de ene helft van het
water via de Inn en de Donau in de
Zwarte Zee terecht komt en de
andere helft via de Adda en de Po in
de Adriatische Zee. Daarna komt een
stukje bos. Onderweg heeft u een
schitterend uitzicht richting het stadje
Poschiavo en Italië. Vanaf het terras
op het eindpunt Alp Grüm kunt u de
gletsjer Vadret da Palü bezichtigen.
Vervoer naar Ospizio Bernina
U reist per trein naar het station
Ospizio Bernina op de Berninapas.
De pas is ook met de auto te
bereiken.

Routebeschrijving
Volg de bordjes naar Alp Grüm. U wandelt eerst langs het meer. Na het meer daalt u af en loopt u een
stukje door een bos. Via het terras van een restaurant bereikt u station Alp Grüm en het bijbehorende
hotel-restaurant.
Vervoer vanaf Alp Grüm
U neemt de trein naar Ospizio Bernina/Pontresina of naar Poschiavo/Tirano (Italië).
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Wandelroute Morteratsch - Morteratschgletscher - Morteratsch
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h40
Afstand
: 5 km
Categorie
: eenvoudig
Gebruikersoordeel : 8

Introductie
Dit is een eenvoudige wandeling over
een goed pad. Op het laatste stuk
moet u er op rekenen dat u wat
stroompjes moet oversteken. Daarna
bereikt u het uiteinde van de gletsjer,
die door het warmer wordende
klimaat helaas steeds korter wordt.
Met bordjes is langs het pad
aangegeven hoe ver de gletsjer ooit
reikte. Dat maakt deze wandeling tot
een leerzame ervaring.
Vervoer naar Morteratsch
Morteratsch is met de auto en de
trein te bereiken vanuit Pontresina en
de Berninapas.
Routebeschrijving
Volg de bordjes richting gletsjer en
neem dezelfde weg weer terug.
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Wandelroute Pontresina - St. Moritz
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h40
Afstand
: 4 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 7

Introductie
Deze
eenvoudige
route
loopt
voornamelijk door bos, waar u een
klein meertje passeert. Vlak voor het
eindpunt loopt u langs de oevers van
het meer van St. Moritz.
Vervoer naar Pontresina
Pontresina bereikt u met de auto of
de trein vanuit St. Moritz, Samedan of
de Berninapas. Er gaan ook bussen
vanuit St. Moritz, Celerina en
Samedan.
Routebeschrijving
De wandeling begint aan het einde
van de parkeerplaats van station
Pontresina. U loopt een klein stukje
parallel aan de spoorlijnen uit St.
Moritz en Samedan. Dan loopt u via
twee
tunneltjes
onder
deze
spoorlijnen door en start aan een
klimmend pad door het bos. Dit pad
leidt naar het meertje Lej da Staz. Via
een verharde weg daalt u af naar het meer van St. Moritz.
Vervoer vanaf St. Moritz
Vanuit St. Moritz reist u per trein richting Pontresina of Samedan. Er rijden ook bussen naar deze plaatsen.
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Wandelroute Filisur - Wiesen
Regio
: Graubünden
Duur
: 1h45
Afstand
: 5.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 8

Introductie
U kunt deze wandeling combineren
met een bezoek aan het uitzichtpunt
op het beroemde Landwasserviadukt.
Dit 65 m hoge viaduct maakt deel uit
van de spoorlijn Chur - Thusis Filisur. Het ligt in een bocht en komt
aan één zijde uit in een tunnel. Indien
u hierin geïnteresseerd bent volgt u
vanaf station Filisur de bordjes die
naar het uitzichtpunt leiden. De
wandeling loopt voornamelijk voor
weiden en bos. Vlak voor uw
eindbestemming, station Wiesen,
loopt u over een andere spoorbrug:
het Wiesner Viadukt.
Vervoer naar Filisur
Filisur bereikt u per auto of trein
vanuit Chur/Thusis, Davos of Bergün.

Routebeschrijving
Volg de bordjes naar Wiesen. Volg eerst de bordjes naar het viaduct als u dit wilt bezichtigen.
Vervoer vanaf Wiesen
Vanuit Wiesen neemt u de trein richting Davos of Filisur.
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Wandelroute Preda - Bergün
Regio
: Graubünden
Duur
: 2h00
Afstand
: 6 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 8

Introductie
Deze wandelroute loopt behalve door
een prachtig stuk natuur ook langs
een
interessant
staaltje
spoorwegbouwtechniek. Om treinen
hoogte te laten winnen om de
Albulatunnel te bereiken liggen hier
verschillende keerlussen. Verder zijn
er de nodige bruggen en tunnels. Op
dit 'Bahnlehrpfad' zult u een aantal
informatieborden tegenkomen over
de spoorlijn en de natuur in deze
omgeving.
Vervoer naar Preda
Preda bereikt u met de trein vanuit
Samedan
(Engadin)
of
Bergün/Thusis/Chur. Met de auto
bereikt u Preda vanuit Bergün of
vanuit het Engadin via de Albulapas.
Routebeschrijving
Volg
de
bordjes
'Bahnlehrpfad'.

Bergün

en

Vervoer vanaf Bergün
Vanuit Bergün neemt u de trein naar Preda/Samedan of naar Thusis/Chur.
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Wandelroute Muottas Muragl - Alp Languard
Regio
: Graubünden
Duur
: 2h00
Afstand
: 6.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 8

Introductie
Tijdens deze wandeling door het
hooggebergte boven Pontresina heeft
u een schitterend uitzicht over het Val
Bernina, het Val Rosegg en richting
St. Moritz en de achterliggende
meren.
Vervoer naar Muottas Muragl
U reist eerst naar Punt Muragl. In
Punt Muragl is een parkeerplaats, en
er stoppen treinen en bussen vanuit
Samedan en Pontresina. Als u vanuit
St. Moritz reist kunt u met de trein
naar Punt Muragl Staz gaan. Dit ligt
ca. 300 m van Punt Muragl. Er is
tevens een busverbinding van St.
Moritz naar Punt Muragl. Vanuit Punt
Muragl neemt u de kabeltrein naar
Muottas Muragl.
Routebeschrijving
Volg de bordjes naar Alp Languard.
Eerst loopt u door het hooggelegen
Val Muragl. U steekt een bruggetje over om aan de andere kant van dit kleine dal in tegengestelde richting
verder te gaan. Via een rotspad bereikt u een zandpad. Hier komt u ook de eerste bomen van deze route
tegen. Uiteindelijk bereikt u het bergstation van de stoeltjeslift op Alp Languard.
Vervoer vanaf Alp Languard
De stoeltjeslift brengt u naar het centrum van Pontresina. Het treinstation is circa 15 minuten lopen. Daar
neemt u de trein naar Punt Muragl/Samedan, Punt Muragl Staz/St. Moritz of de Berninapas. Er zijn ook
busverbindingen naar St. Moritz en Samedan.
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Wandelroute Il Fuorn - Grimmels - Il Fuorn
Regio
: Graubünden
Duur
: 2h15
Afstand
: 7 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 6

Introductie
Het enige nationaal park van
Zwitserland ligt in het oosten van
Graubünden tegen de Italiaanse
grens.
Een
van
de
vele
wandelmogelijkheden
is
een
wandeling vanaf het hotel bij Il Fuorn
naar het uitzichtpunt Grimmels.
Vervoer naar Il Fuorn
Il Fuorn bereikt u met de bus of de
auto vanuit Zernez of Müstair. Er is
een treinstation in Zernez.
Routebeschrijving
Volg de bordjes naar Grimmels. U
loopt voornamelijk door bos over een
pad dat bijna voortdurend klimt tot u
bij de weide van Grimmels komt.
Neem hetzelfde pad terug.
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Wandelroute Murtel - Furtschellas
Regio
: Graubünden
Duur
: 3h15
Afstand
: 5.5 km
Categorie
: gemiddeld
Gebruikersoordeel : 6

Introductie
Deze route loopt door een ruig gebied
vol
rotsen
en
hooggelegen
bergweiden. Verder kunt u rekenen
op mooie uitzichten over de meren
van het Oberengadin.
Vervoer naar Murtel
Surlej bereikt u met de auto of met de
bus vanuit St. Moritz of Maloja. Vanuit
Surlej neemt u de kabelbaan naar de
Corvatsch en stapt uit op het
tussenstation Murtel.
Routebeschrijving
U begint met een afdaling over een
rotspad. Vervolgens klimt u weer en
doorkruist u een aantal weiden.
Tenslotte daalt u stevig af om het
kabelbaanstation
Furtschellas
te
bereiken.

Vervoer vanaf Furtschellas
De kabelbaan brengt u van Furtschellas naar Sils Maria. Daar neemt u de bus richting St. Moritz/Surlej of
Maloja.
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Wandelroute Murtel - Pontresina
Regio
: Graubünden
Duur
: 4h00
Afstand
: 12 km
Categorie
: moeilijk
Gebruikersoordeel : 8

Introductie
Deze schitterende wandeling bestaat
uit een (kort) deel klimmen, een deel
dalen en een bijna vlak gedeelte in
het dal. Vanuit Fuorcla Surlej heeft u
een schitterend uitzicht op de
hoogste berg in de regio (Piz
Bernina) en de omliggende gletsjers.
Vervoer naar Murtel
Surlej bereikt u met de auto of met de
bus vanuit St. Moritz of Maloja. Vanuit
Surlej neemt u de kabelbaan naar de
Corvatsch en stapt uit op het
tussenstation Murtel.
Routebeschrijving
Eerst loopt u naar het hoogste punt
van de route: Fuorcla Surlej.
Vervolgens daalt u af naar het Val
Roseg en bereikt u een hotelrestaurant. Tijdens het laatste deel
van de route loopt u door het bos in
het dal naar Pontresina. Vanaf het
hotel kunt u in 45 minuten eventueel ook per paardenkoets naar Pontresina reizen. Reserveren voor deze
ritten is aan te bevelen.
Vervoer vanaf Pontresina
Vanuit Pontresina kunt u de trein richting St. Moritz, Samedan of de Berninapas nemen. Er gaan ook
bussen naar St. Moritz, Samedan en Celerina.
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Wandelroute Bever - Preda
Regio
: Graubünden
Duur
: 5h45
Afstand
: 15 km
Categorie
: zwaar
Gebruikersoordeel : onbekend

Introductie
Tijdens deze tocht steekt u op eigen
kracht de Albulapas over. De trein
heeft voor dit traject een tunnel ter
beschikking en doet er zo'n 10
minuten over om Preda te bereiken.
Maar lopend moet u rekenen op een
flink aantal uren wandelen. U wordt
dan beloond met een schitterend
landschap. Onderweg heeft u een
mooi uitzicht over Val Bever.
Vanwege een lastige beklimming
naar Fuorcla Crap Alv kan deze
wandeling minder geschikt zijn voor
ongeoefende
wandelaars
en
kinderen.
Vervoer naar Bever
Bever bereikt u met de trein of de
auto vanuit Bergün/Preda (via de
Albulapas), Samedan of Zernez. U
kunt het eerste deel van de route
eventueel overslaan door met de trein
naar Spinas te reizen en daar te
beginnen. Daarmee kunt u zich een
uur wandelen besparen. Let echter
op de dienstregeling, want het aantal
treinen is zeer beperkt. Een andere
mogelijkheid is om vanaf station Bever met de paardenkoets naar Spinas te reizen. Met de auto kunt u
Spinas niet bereiken.
Routebeschrijving
De tocht begint eenvoudig met een zeer geleidelijke klim van Bever naar Spinas. Vanaf Spinas gaat het
pad wat steiler omhoog en wordt het landschap steeds ruwer. Vervolgens gaat u rechtsaf het bos in waar
een zeer steil pad begint. De boomgrens laat u al snel achter u. Dit is het lastigste deel van de route. Het
pad is smal en steil en bestaat vooral uit rul zand. Zorg voor goed schoeisel en een wandelstok. Vanwege
dit pad raden wij u af om deze wandeling in de tegenovergestelde richting te lopen. Het afdalen is hier nog
moeilijker dan het klimmen. Het pad eindigt op het hoogste punt van de wandeling: Fuorcla Crap Alv. U
vervolgt uw weg door het woeste landschap van de Albulapas en u passeert enkele prachtige
bergmeertjes. Tenslotte nadert u de boomgrens weer en niet lang daarna bereikt u station Preda.
Vervoer vanaf Preda
Vanuit Preda neemt u de trein richting Bergün/Thusis/Chur of Samedan.
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Wandelroute Piz Nair - Bever
Regio
: Graubünden
Duur
: 5h45
Afstand
: 16 km
Categorie
: zwaar
Gebruikersoordeel : 9

Introductie
Tijdens deze schitterende lange
wandeling maakt u kennis met
ongerept hooggebergtelandschap en
naaldbos.
Vervoer naar Piz Nair
Piz Nair bereikt u vanuit het centrum
van St. Moritz in drie etappes: Twee
kabeltreinen en een kabelbaan. St.
Moritz bereikt u met auto, bus of trein
vanuit Samedan of Pontresina of met
de bus of auto vanuit Maloja.
Routebeschrijving
U begint op circa 3 km hoogte waar u
prachtig kunt neerkijken op St. Moritz
en de verschillende meren van het
Engadin. Daarna doorkruist u een
kaal en woest berglandschap op weg
naar het begin van het afgelegen dal
Suvretta da Samedan. U bevindt zich
nog steeds boven de boomgrens
zodat de begroeiing voornamelijk uit
mossen bestaat. Toch leven ook hier dieren, zoals 'murmeltiere' (bergmarmotten), die zich tussen de
rotsen verschuilen. Vervolgens komt het dal Val Bever in zicht. Wanneer u eenmaal in dit dal bent bestaat
de rest van de route uit een langzaam dalend pad. U zult nu snel de eerste bomen weer zien, en
uiteindelijk wandelt u in het bos. Tenslotte bereikt u treinstation Spinas, waar ook een hotel-restaurant is.
Het aantal trein dat in Spinas stopt is zeer beperkt. Er rijdt ook een paardenkoets van Pinas naar Bever.
Om station Bever te bereiken wandelt u nog een uur verder over een langzaam dalend pad.
Vervoer vanaf Bever
Vanuit Bever neemt u de trein richting Samedan of Zernez.
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Legenda wandeltips
Duur

Gemiddelde tijd zonder pauzes

Afstand

Afstand bij benadering

Categorie

· eenvoudig: makkelijke wandelingen zonder extreem klimmen of
dalen en zonder hindernissen zoals rotsen of beekjes. Geschikt voor
ongeoefende wandelaars.
· gemiddeld: 'normale' bergwandelingen met enig klimmen en/of dalen
en mogelijk enkele eenvoudige hindernissen. Ook geschikt voor
onervaren wandelaars na enige oefening met wandelingen van de
categorie eenvoudig.
· moeilijk: normale conditie vereist. Behoorlijk klimmen en dalen en
ruw terrein kunnen deel uitmaken van deze wandelingen.
· zwaar: goede conditie vereist. Steile afdalingen en/of een stevige
klim. Soms moeilijk begaanbare paden. Niet geschikt voor kleine
kinderen.

Gebruikersscore Gemiddelde beoordeling (1-10) van deze wandeling door bezoekers
van MySwissAlps.com.
Traject trein
Traject trein (tunnel)
Traject bus
Traject bus (tunnel)
Traject boot
Traject bergtrein of kabelbaan
Wandelroute
Pad dat op de wandelroute aansluit
Treinstation
Bushalte
Aanlegplaats boot
Luftseilbahn (kabelbaan met grote cabine)
Gondelbahn (kabelbaan met kleine cabines)
Sesselbahn (stoeltjeslift)
Standseilbahn (bergtrein met kabelsysteem)
Restaurant
Eenvoudige eetgelegenheid
Hotel
Belangrijke plaats langs de wandelroute (station, uitzichtpunt, etc.)
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