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Technische fiche  

Monte Cevedale in het Ortlermassief – 
Gletsjerbeklimmingen 

 
Goedendag, mogen wij u eerst en vooral vragen om de “Algemene voorwaarden” van onze 
klimweken en opleidingen grondig door te nemen.  
Het doel van deze themaweek is om je via interessante hoogalpine tochten door het Ortler-
Cevedale massief te loodsen. De beklimmingen situeren zich in de schaduw van de 
majestueuze Monte Zebru (Köningspitze) en de indrukwekkende Ortler.  
Technisch eenvoudige en voor iedereen haalbare "beklimmingen" van schitterende bergen 
waarvan de meesten zich situeren rond de 3700m.  
 
INFORMATIE  
Door Corona hebben wij alle nodige info die vroeger voorzien was voor onze informatieavond, 
gebundeld in meerdere kortfilms. We sturen je de link naar de informatieve video’s door na 
inschrijving.  
Hiermee zal je weten aan welke voorwaarden je kledij minimaal moet voldoen en waarmee je 
rekening kan houden bij aankoop.   
Verder krijg je nog info over het verloop van zo’n programma en rond alle technische 
materialen en accessoires die je kan gebruiken.  
 
VERLOOP PROGRAMMA  
We spreken daags voor de start af in Santa Caterina Valfura. Je krijgt op dat moment de 
eventueel gehuurde materialen en de juiste afspraak voor de ochtend nadien. Op de eerste 
klimdag nemen we een taxi naar de start van de eerste klim.  
Op het einde van het programma brengt de bergtaxi ons terug naar de vertrekplaats. Je kan je 
wagen kwijt op de parking van Santa Caterina.  
Voor overnachtingen in de berghutten krijgen leden van een bergsportfederatie die 
aangesloten is bij de UIAA, 50% reductie op de overnachtingen in heel wat berghutten. Je 
moet wel je lidkaart bijhebben. Het budget dat je voor het verblijf in de berghutten voorziet 
vind je op de fiche van de stage. Opgelet, je kan niet overal met creditcard betalen. Voorzie 
dus genoeg cash.  
De overnachtingen voor en na de stage zijn vrij en worden door de deelnemers zelf geregeld. 
Je kunt hiervoor terecht in het stadje Bormio of in Santa Caterina Valfura zelf. In dit laatste 
willen wij je graag het PARC HOTEL in Santa Caterina aanraden. 
 
INHOUD KLIMWEEK  
We starten het programma in Santa Caterina Valfura. Een bergtaxi brengt ons van hieruit naar 
de start van de eerste inloopbeklimming. De volgende nachten slapen wij in berghutten. 
De laatste dag dalen wij af naar de vallei Gavia en keren wij met een bergtaxi terug naar 
Santa Caterina. Je kan de auto gemakkelijk kwijt op de parking in Santa Caterina, net buiten 
het dorp.  
 
Opgelet: het staat de gids vrij om dit programma aan te passen aan de noden van het 
moment.  

 
 
 
jan@namaste-mountainguides.com    
www.namaste-mountainguides.com   
+32 (0)475 62 28 20  
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VERVOER HEEN EN TERUG Personen die graag van carpooling willen gebruik maken om naar 
de vertrekplaats te reizen en/of naar huis terug te keren kunnen de adressen van de 
medeklimmers bij ons opvragen.  
 
WAT NEEM JE MEE Algemeen  
- IJspikkel (piolet) (eventueel te huur)  
- Stijgijzers (crampons) MET ANTIBOT (eventueel te huur)  
- Frontaallamp (eventueel te huur)  
- Klimgordel (eventueel te huur)  
- Rugzak (min. 40 l.)  
- Drinkfles (min 1 liter)  
- Eventueel lidkaart alpenclub (korting in de hutten)  
- Gletsjerbril, zonnecrème, lippencrème, after-sun  
- Grote plastiek zak (vuilniszak)  
- Lakenzak voor in de berghutten  
- Persoonlijke EHBO (bvb mentholtalkpoeder voor personen met sterk transpirerende voeten, 
tweede huid (duoderm, compeed, …) tegen blaren  
 
Prijzen en reservatie huurmateriaal vind je via onderstaande link  
http://www.namaste-mountainguides.com/nuttige-info/praktisch/huur-materiaal 
 
Kledij voor de programma's  
- Klimbroek  
- Thermofleece dik en dun  
- Thermisch ondergoed (broek en T-shirt)  
- Reservekousen  
- 1 paar handschoenen of wanten  
- Muts en eventueel sjaaltje  
- Dikke wollen sokken voor in bergschoenen  
- Getten (gamashen)  
- Reserve T-shirts  
- Regen- en windvaste kledij (vest en broek) liefst ademend  
- Hoge stijgijzervaste bergschoenen (type D schoen), type C of C/D schoen kunnen eventueel 
maar indien je stijgijzers bij Namaste wenst te huren moet je dit wel vermelden (niet alle 
stijgijzers passen onder deze schoenen).  
 
Aankopen van materiaal en kledij doe je best in een gespecialiseerde zaak. De lijst van  
buitensportwinkels vindt je op onze site.  
 
Tochtproviand Een dagelijks beperkt rantsoen van energierijke snoepjes (mars, snickers, 
chocolade, granny, enz...) en/of nootjesmengeling of gedroogde vruchten. Energierijke 
sportdranken in poedervorm ( Nergi Sport, Extran, Isostar,....). 
Je kan ook picknick bestellen in de hutten. 
 
Eventueel Oordopjes (slaapcomfort hutten), kompas, fototoestel, reddingsdeken, zakmes.  
 
Berggidsenbureau Namaste alpinisme wenst je een aangename en 
succesrijke klimweek toe. 
 
 


