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Hotel-Pension La Randulina, 7556 Ramosch,
Zwitserland. Tel: 0041 81 860 1200
www.larandulina.com

Wij zijn geopend van midden mei tot eind oktober. Ook wanneer we geen speciaal aanbod hebben.
Het staat u vrij om aan onderstaand aanbod mee te doen. U kunt ook uw eigen plan trekken of
gedeeltelijk meedoen. Voor de begeleiding betaalt u niets.

8 t/m12 juni: vogelweek met Dick de Vos.
Dwerguiltjes, lammergier, steenarend, rotskruiper.....Natuurgids Dick de Vos weet ze voor u te vinden. Dick is ervaren vogelaar en auteur van een aantal
vogelboeken, waaronder het standaardwerk Vogelzang van Nederland. Neem een verrekijker mee.
15 t/m 20 juni: bloemenweek met Patricia Wagenmakers.
In deze periode zijn de alpenweiden op zijn mooist. Patricia is biologe en heeft een achtergrond in een van de jeugdbonden voor natuurstudie (de CJN).
3 t/m 14 augustus: Toppenweken
Om ons heen vele toppen....vele uitdagingen. Tot 3200 m. Gedurende twee weken beklimmen wij drie toppen per week. Je moet er wel fit voor zijn.
24 t/m 28 augustus en 7 t/mj 11 september: de paden op
Een ideale tijd voor hoge wandelingen met indrukwekkende panorama's. Afhankelijk van ervaring, belangstelling en konditie gaan we met u op pad.
Tussen 18 en 23 augustus en tussen 1 en 6 september: Huttentocht
Per week een huttentocht van twee dagen met één hut-overnachting. Vooraf eerst twee stevige wandelingen om in te lopen. Dit geeft u de kans om te
beoordelen wat u aan kunt. Dan bepalen we in overleg het huttentrajekt. Minimaal 5 deelnemers.
14 t/m 18 september: Panorama Höhenweg
Dit is een mooie en gevarieerde wandelroute langs de zuidhellingen van het Unterengadin. Afwisselend door bos en alp, door dorpjes en met voortdurend
prachtige vergezichten. Wij brengen u naar de mooiste trajekten.

21 t/m 25 september: tekenen en schilderen met Anna Gijsbers/fietsen met fietscoach Geert (de man van Anna)
Anna was o.a. 16 jaar tekenlerares aan het stedelijk Gymnasium in Nijmegen. Anna's man - Geert - is bekend met onze regio, is verwoed fietser en
fietscoach.
28 september t/m 2 oktober: workshop fotografie voor beginners met Wim den Besten.Wims foto‘s zijn te zien op www.wimdenbesten.nl.
6 tot 11 oktober: Met Nederlands boswachter Aaldrik Pot op wandeltour in en om het Zwitserse Nationaal Park.
Aaldrik over zichzelf: "Als boswachter bij Staatsbosbeheer voel ik me een bevoorrecht mens. Ik mag doen waar mijn hart ligt, buiten zijn en mijn
natuurbelevenissen delen.
De Europrijzen varieren met de wisselkoers.

Prijzen per persoon per
overnachting met ontbijt,
lunchpakket en warme
avondmaaltijd

kamer met wastafel
volw

1-3j

4-11j

in SFr.

73

22

44

in Euro

60

18

36

kamer met wastafel, douche en wc.

kamer met wastafel en douche
12-15j

volw

1-3j

4-11j

12-15j

volw

1-3j

4-11j

12-15j

58

78

24

46

62

83

25

49

66

47

64

20

38

51

68

20

40

55

Voor het vervoer naar en van wandelroutes moeten we wel ter kostendekking een klein bedrag in rekening brengen.

Veel meer informatie en foto‘s op onze website: www.larandulina.com.

