Natuurfotografie in de Alpen
vergezichten, alpenflora, bergmeertjes en watervallen
8 dagen vanaf
€ 1.325
Vertrekdatum
27 augustus 2022

Hoogtepunten
Watervallen op meer dan 3.000 meter hoogte
Bergmarmotten, Alpensteenbokken, mogelijk ook Gemzen, Steenarend, Rode Wouw,
Lammergier, Vos en Hermelijn
Treinreis naar Oberalp, de officiële bron van de Rijn
De prachtige natuur van de Alpen

Is deze reis iets voor mij?
Niet elke dag reizen en uitpakken: één hotel de hele reis
Eenvoudige wandelingen en met geringe hoogteverschillen
Zelf de tijd nemen die je per onderwerp wilt besteden
Genieten van de grootsheid van de alpenlandschappen en de bergen

Reis in het kort
Met een select groepje gepassioneerde natuurfotografen gaan we in Graubünden volop genieten van
de grootsheid van kenmerkende alpenlandschappen en vergletsjerde bergen. Graubünden, “ het
land van 150 dalen”, ligt in het oosten van Zwitserland en is het grootste van de 26 kantons. Het is
hét berg- en passengebied bij uitstek en wordt geheel in beslag genomen door Alpen.
Deze voor landschappen, flora, fauna en Art of Nature gevarieerde natuurfotografie-reis heeft een
gevarieerd aanbod van fotowandelexcursies, trips met ons reisbusje, tochten met verschillende
kabelbanen en de indrukwekkende treinreis naar de oorsprong van de Rijn. Kleurrijke alpenweiden
en hoogveengebieden tussen 1.300 en 2.000 m. wachten ons met fotogenieke vergezichten,
alpenflora, bergmeertjes en watervallen. Over avontuurlijke, goed te bewandelen bergpaden, langs
watervallen, midden tussen de kleurrijke rotsformaties en bergflora van de Julier gaan we op zoek
naar fotogenieke Bergmarmotten (Murmeltiere). Mogelijk zien we hier ook Hermelijn, Vos, Gemzen,
Alpensteenbokken, Rode Wouw, Steenarend en met wat geluk ook Lammergier zoals op eerdere
reizen.
We maken een treinreis met schitterende vergezichten, tot boven de sneeuwgrens. Reisdoel is de
Oberalppas (2.044m.) met aansluitend een fotowandelexcursie naar de Tomasee, de bron van de
Rijn. Op het programma staan twee kabelbaantochten: de Somtgant (1.212 m. voor bergflora,
vergezichten en Bergmarmotten) en een tocht naar het middenstation van de Piz Corvatsch (3.033
m.) voor een mooie tijdloze bergwandeling naar het fotogenieke gletsjermeer.
In deze grootse natuur zie je na de zomerperiode doorgaans weinig toeristen. We verblijven in een
recent gemoderniseerd B&B. Als groep genieten we op het terras of binnen van het naast ons B&B
gelegen restaurant van onze diners en delen we de vele reisindrukken en foto impressies met elkaar.

Reisbegeleider

Pieter de Vries

Pieter de Vries (1947) raakte op zeer jeugdige leeftijd in de ban van de schoonheid van
de natuur. Op de lagere school tekende en schilderde hij al landschappen, bloemen en
planten. Geïnspireerd door de biologielessen op de middelbare school werden deze
onderwerpen uitgebreid met dieren en hun kenmerkende biotoop. Aan zijn brede
interesse in de natuur werd een eenvoudige camera toegevoegd om tijdens fietstochten
in Nederland, Engeland, Duitsland en Denemarken landschappen, flora en fauna vast te
leggen.
In militaire dienst kwam een uitgebreide camera uitrusting binnen zijn bereik. Gevolgd
door reizen naar Tunesië, Tsjechië, Slowakije, Kenia, de Noordkaap, Thailand,
Indonesië, Mexico en Florida ontwikkelde zijn passie voor natuurfotografie zich in hoog
tempo. Als gedreven all-round natuurfotograaf specialiseerde hij zich in de
veelzijdigheid en natuurlijke schoonheid op bestemmingen als Spitsbergen, Jan Mayen,
Costa Rica en Kamchatka. Leren oog te hebben voor details die anderen niet zouden
opvallen. Meer willen zien en daardoor meer beleven van de natuur op locatie. Van
zonsopkomst tot zonsondergang.
Het zien, beleven en met respect genieten van de schoonheid van de natuur in alle
facetten en deze op zowel registratieve als kunstzinnige fotografie met zijn eigen stijl
van fotograferen vast te leggen, is Pieters fascinerende kijk op natuurfotografie. Die
rijke ervaringen deelt hij graag met anderen. Als reisbegeleider alsook tijdens
fotoworkshops en cursussen draagt Pieter zijn passie voor verantwoorde
natuurfotografie met veel enthousiasme uit.
Voor Inezia Tours begeleidt Pieter o.a. fotografiereizen naar het Bayerischer Wald,
Polen en Costa Rica.

Dagbeschrijvingen
Dag 1
Reis naar Zwitserland
Onderstaande dagindeling is indicatief en wordt grotendeels bepaald door de
weersomstandigheden. Doel is om maximaal te genieten van de verschillende
berglandschappen, flora en fauna. Dit biedt iedere deelnemer tijd en ruimte om de
verschillende onderwerpen zo optimaal mogelijk voor de lens te krijgen. De reisbegeleider
stemt ‘s avonds het reisprogramma voor de volgende dag af met tips over mee te nemen fotoapparatuur, kleding en ideeën om onderweg te lunchen. Dag 1 In de ochtend vertrekken
vanuit vanuit een centraal punt in Nederland* per minibus naar onze accommodatie in
Savognin. Onderweg stoppen we verschillende keren om de benen te strekken of een sanitaire
stop te maken, maar neem voor alle zekerheid een lunchpakket en drinken mee. ’s Avonds na
het diner informeert de reisbegeleider u met een fotopresentatie over de verschillende locaties
en de onderwerpen die de komende dagen op het programma staan. *In overleg met de
reisbegeleider is het soms mogelijk om op een andere plek (bijvoorbeeld thuis of een andere
voor u gunstige locatie te worden opgehaald.)
Dag 2
Fotowandelexcursie berglandschappen, alpenweiden, watervallen
Na het ontbijt gaan we naar de zacht glooiende alpenweiden op een hoogte van 1.300 m, op
korte loopafstand van ons hotel. Je went geleidelijk aan de zuurstofrijke hoogten en
fotografeert verschillende berglandschappen met kans op rijk bloeiende alpenflora en
kenmerkend insectenleven. Zo zat hier de afgelopen jaren na een warme zomer nog de uit
Italië met de warme Rhônewind doorgevlogen Libelgaasvlieg of Vlinderhaft. ’s Middags rijden
we in een stief kwartiertje naar bijna 1.500 meter hoogte. Na een korte wandeling langs de
rivier de Julia kunnen we ons uitleven op een bijna 15 m. hoge waterval. Mogelijkheden om
naar keuze te experimenteren met lange sluitertijden, grijsfilter of Art of Nature effecten zijn
ruim aanwezig. ’s Avonds schuiven we aan voor het heerlijke diner en wisselen we met elkaar
de fotobelevenissen van die dag uit.
Dag 3
Hoogveengebied voor landschappen, alpenflora en bergmeren
Na het ontbijt rijden naar een op bijna 2.000 meter hoogte gelegen hoogveengebied voor een
gevarieerde fotowandelexcursie. Geen forse wandelkilometers, maar continu genieten van de
afwisselende berglandschappen, meertjes, watervalletjes, kleurrijke hoogveen- en alpenflora
(o.a. Waterdrieblad). Er is een gezellig restaurant voor desgewenst een koffiestop en
ontspannen te genieten van het weidse landschap. ’s Avonds dineren we weer samen en delen
we met elkaar onze fotobelevenissen van die dag.
Dag 4
Kabelbaan naar de Somtgant voor flora en Bergmarmotten

Na het ontbijt rijden we naar Savognin en stappen we in de kabelbaan naar de Somtgant voor
imposante vergezichten en kleurige bergweides. Tijdens eerdere reizen hebben we hier op
bergweides en venen de zeldzame Heideparelmoervlinder kunnen fotograferen. Je kunt je
eigen foto onderwerpen bepalen en de tijd nemen die je per onderwerp wilt besteden. De
Bergmarmotten zijn hier talrijk en laten zich vaak goed fotograferen; fotokansen te over.
Dag 5
Julier voor watervallen, flora en fauna, o.a. Bergmarmotten
Voor een boeiende dagtrip vertrekken we na het ontbijt naar Bivio, de parel van de Julier
(2.384 m.). Na 24 haarspeldbochten parkeren we op 2.233 m de auto en maken we van hieruit
een gevarieerde fotowandelexcursie over een gemarkeerd en goed begaanbaar bergpad. We
lopen te midden van gevarieerde bergflora en rotsplantjes met insectenleven. We lopen naast
en tussen rotsformaties door en staan continu oog in oog met een lang lint van watervallen in
de door smeltwater altijd actieve Julia. We posteren ons verdekt tussen de rotsen voor het
vastleggen van de etende, spelende en altijd waakzame Bergmarmotten. Hier hebben we
tevens kans op Adder, padden, kikkers, Ringslang, salamanders, Hermelijn, Vos, Steenarend,
Rode Wouw en Lammergier. We gebruiken de meegenomen picknicklunch tussen de rotsen of
naast de watervallen. Voldaan over de bergwandeling en vele fotobelevenissen van die dag
zetten we ‘s avonds de traditie voort van gezellig tafelen en delen we met elkaar onze
fotobelevenissen van die dag.
Dag 6
Tiefencastel per trein naar Oberalppas en Tomasee (oorsprong Rijn)
Na het ontbijt rijden we naar het treinstation van Tiefencastel voor de treinreis naar de
Oberalppas. De Oberalppas (2.044 m.) vormt de verbinding tussen de Zwitserse kantons
Graubünden en Uri. De huidige weg over de pas heeft een stijging van 10% en is gebouwd in
1862 – 1863. Over het bergzadel van deze bergketens van de Alpen loopt ook de spoorlijn met
de felrode treinen van de Matterhorn Gotthard Bahn (MGB). De top van de Oberalppas bevindt
zich op een groene vlakte die voor een groot deel in beslag wordt genomen door het
stuwmeer, de Oberalpsee. Dit 1.200 meter lange meer is rijk aan forellen. We maken van
hieruit een mooie fotowandelexcursie naar de Tomasee. Dit op 2.345 m. boven de zeespiegel
gelegen bergmeer (2 ha. groot) wordt beschouwd als de officiële bron van de Rijn. De Rijn is
met 1.233 km. één van de langste rivieren van Europa. Ongeveer 200 km. ligt in Zwitserland
en 160 km. in Nederland voor de Rijn (onder verschillende namen) in de Noordzee uitmondt.
Dag 7
Kabelbaan naar het middenstation van de Corvatsch
Na het ontbijt rijden we over de Julierpas (2.384 m.) naar Silvaplana bij St. Moritz voor de
tocht met de bergkabelbaan van de Corvatsch (3.451 m.). Doel is het middenstation. Als
alternatief kunnen we eerst naar het hoogste bergstation op 3.033 m. om van daaruit te
genieten van het schitterende uitzicht op de top om daarna met de kabelbaan terug te gaan
naar het middenstation. Hier maken we een interessante fotowandelexcursie naar een
fotogeniek gletsjermeertje. Vandaag is er de keuze om bij het ontbijt een lunchpakket te
maken een mee te nemen of te lunchen in het restaurant op de berg.

Dag 8
Terugreis naar Nederland
We vertrekken na het ontbijt voor de terugreis naar Nederland, met als extra bagage onze
unieke natuurbelevingen, volle geheugenkaarten en herinneringen aan deze
natuurfotografiereis. Einde van de reis.

Kaart

Inclusief
Alle overnachtingen
Ontbijt en diner
Vervoer naar en van Zwitserland
CO2 compensatie van uw reis
Autobahnvignet Zwitserland
Vervoer ter plaatse
Parkeergelden
Toeristenbelasting Zwitserland
Retourticket kabelbaan Somtgant
Reisbegeleiding Nederlandstalige natuurfotograaf

Exclusief
(Reis)verzekering
Lunch
Treinticket Oberalppass (circa € 35,-)
Ticket kabelbaan Corvatch (circa € 90,-)
Uitgaven van persoonlijke aard
Klantbijdrage garantiefonds GGTO van € 7,50 p.p.
Boekingskosten
Toeslag gebruik éénpersoonskamer € 125,-

Reisdata
8 dagen | 27 augustus 2022 - 3 september 2022 | € 1.325 per persoon

Praktische informatie
Voor alle foto wandelexcursies is een normale, gezonde lichamelijke conditie nodig. In het algemeen
dien je rekening te houden met eenvoudige klim- en klauterpartijen en geringe hoogteverschillen.
Hierbij bepaal je je eigen tempo en je foto-onderwerpen.
Dagindeling
De dagindelingen zijn indicatief. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan de reisbegeleider
besluiten de geplande dagindeling te veranderen. Bij mist, lage bewolking of regen kan een tocht
met een kabelbaan niet onder alle omstandigheden fotogeniek zijn.
Vervoer ter plaatse
De reisbegeleider neemt met iedere deelnemer vooraf persoonlijk contact op voor een kennismaking
en voor het afspreken van een mogelijk handigere opstaplocatie in de reisroute. Ook zal de
reisbegleider praktische informatie delen over mee te nemen foto uitrusting, kleding en schoeisel.
Onze reisbegeleider bestuurt een personenbusje. Dit reisbusje staat de volledige reis tot onze
beschikking. Om wat extra ruimte te houden in de busjes, bezet Inezia Tours de busjes nooit
helemaal. We houden altijd minimaal 1 vrije plek per busje beschikbaar.
Hotel

We verblijven gedurende de gehele reis in hetzelfde hotel, een gezellig en modern ingerichte B&B.
Van hieruit maken we de verschillende fotoexcursies. Alle kamers hebben eigen voorzieningen.
Reisdocumenten
U dient te beschikken over een geldig paspoort óf een geldige Europese identiteitskaart. Een visum
is niet nodig. Verder kunnen er documenten inzake Corona nodig zijn. Voor actuele informatie
verwijzen we naar https://www.nederlandwereldwijd.nl/landen/zwitserland/reizen/reisadvies
Medische Indicatie
Inentingen zijn niet verplicht voor Zwitserland.
Tijdverschil
In Zwitserland is het dezelfde tijd als in Nederland en België.
Temperatuur
In Zwitserland heerst een mild klimaat met matige warmte, koude en luchtvochtigheid. Van juli tot
augustus bedraagt de dagtemperatuur circa 18 tot 28° C.
Kleding
Draag warme, ademende, regen- en winddichte kleding. Draag thermokleding. In de bergen kan het
weer onverwachts omslaan. Neem handschoenen en hoofdbedekking mee. Denk aan
zonnebrandcrème. Draag goede sokken/kousen voor warme voeten. Kies voor bergschoenen, bij
voorkeur waterdichte. Gamaschen zijn praktisch. Wandelstokken zijn raadzaam voor enkele
bergwandelingen.
Uitrusting
Groothoek-, macro- en matig tot extreem tele-bereik zijn de ideale uitrusting.
Kies voor statief, instelslede, rijstzak en verrekijker.
Neem altijd je mobiel mee.
Zorg voor voldoende geheugenkaarten, opgeladen accu’s en bijbehorende opladers. Opladen kan in
je hotelkamer (wereldstekker nodig voor dikke stekkers). Heb bij voorkeur altijd de
gebruiksaanwijzingen van je apparatuur bij je.
Zorg voor rainsleeves om camera’s en lenzen tegen regen te beschermen.
Neem voor je overige uitrusting plastic regenhoezen en/of vuilniszakken mee.
Bergstokken en een klein, lichtgewicht opvouwbaar (driepoot) krukje zijn nuttig.
Denk ook aan een thermoskan voor koffie of thee onderweg en een drinkfles voor water.
U kunt tijdens het kennismakings telefoongesprek met de reisbegeleider vragen naar specifiek
materiaal om mee te nemen of thuis te laten.
Telecommunicatie
Internationaal toegangsnummer voor Zwitserland: 0041.
Vanuit Nederland en België naar Zwitserland: 00 - 41 – netnummer zonder nul – abonneenummer.
Vanuit Zwitserland naar Nederland: 0031 - netnummer zonder nul – abonneenummer.
Vanuit Zwitserland naar België: 0032 – netnummer zonder nul – abonneenummer.
Mobiel bellen is vrijwel overal mogelijk. Informeer voor vertrek bij uw provider naar de
mogelijkheden en kosten.
Elektriciteit
De netspanning en frequentie zijn in Zwitserland hetzelfde als in Nederland. U kunt dus al uw
elektrische apparaten gebruiken. De stopcontacten zijn ongeaard met twee ronde gaten of zijn
geaard en hebben drie ronde gaten. Voor de geaarde stopcontacten heeft u een speciale Zwitserse
verloopstekker of universele wereldstekker nodig.

Taal
De meest gesproken talen (alle officieel) zijn Duits, Frans, Italiaans en Reto-Romaans. Vaak spreekt
men ook Engels.
Geld en geldzaken
In Zwitserland wordt betaald met de Zwitserse frank (CHF). U kunt op veel plaatsen in Zwitserland
bij een geldautomaat pinnen. In veel winkels, tankstations en dergelijke is betaling met pinpas en
creditcard (VisaCard en MasterCard) mogelijk.
Literatuur
Voor de determinatie kunt u gebruik maken van dezelfde gidsen als die u in Nederland en België
gebruikt. De ANWB vogelgids van Europa of het boek Vogels van Europa van Lars Jonsson zijn
goede en eenvoudig verkrijgbare gidsen.

