
VOGELWERKGROEP 
OOST-BRABANT

Natuurpunt, Vereniging voor Natuur en Landschap in Vlaanderen

ONZE volgende TIENdaagse REIS

LIDDES ZWITSERLAND
Vrijdag 15 t.e.m. zondag 24 mei 2009

We kiezen deze reis voor iets totaal anders en trekken de bergen in. Dit is geen typische 
vogelreis, hoewel we onze ogen niet sluiten voor de aanwezige vogelwereld; laten we met 
z’n allen gewoon genieten van een vakantie in de bergen. ’s Morgens ontwaken met het 
gerinkel van de koebellen op de achtergrond terwijl de nevel de omtrek van de bergtoppen 
in de omgeving versluiert.
Tijdens de eerste dagen verkennen we de nabije omgeving, wennen aan de hoogte om 
tegen het einde van de week echt de bergen in te trekken op zoek naar prachtige 
vergezichten, met de nodige aandacht voor de aanwezige fauna en flora. Hopelijk treffen 
we wat Gemzen of Steenbokken; Marmotten zijn er zeker terwijl de Steenarend of de 
Alpensneeuwhoen zich misschien laat verrassen. Natuurlijk zijn er nog typische 
bergsoorten als Alpenkraai, Alpenkauw, Alpenheggenmus, Alpengierzwaluw, Rotskruiper,  
Bergfluiter…
Ook de vlinderwereld, o.a. Apollovlinder, is in de bloemrijke alpenweiden gewoon 
subliem.
Liddes is een klein dorpje in het kanton Le Valais, gelegen in de vallei van Val 
d’Entremont, beter bekend als de weg naar de Grand Saint-Bernard, dus aan de grens met 
Italië en daar aansluitend op de Val d’Aosta. Gelegen op 1400 m hoogte ligt het dorp 
geprangd tussen hoge bergtoppen, o.a. le Petit Combin (3672 m), le Grand Combin 
(4314m), le Col du Grand St.-Bernard en le Dolent; als je het wat breder ziet, tussen de 
Matterhorn en de Mont Blanc, wellicht de bekendste bergen in de Alpen.
Maximum 18 deelnemers, minimum 9 Vervoer met minibus
Verblijf in een chalet of op hotel. Geen huisdieren toegelaten!
Richtprijs: 715 euro, all-in, exclusief persoonlijke drank en uitgaven.

Een voorschot van 200 euro dient betaald te worden voor eind december op 
rekeningnummer 330-0116265-16 van Vogelwerkgroep-Oost-Brabant met als vermelding:  
reis Zwitserland. Het saldo dient betaald vόόr begin maart.
Inlichtingen: Pol Uytterhoeven: tel.:0486-690 651
Email: poluytterhoeven@yahoo.com

Secretariaat:Waaibergstraat 26 / 5, 3300 Tienen.  016/81.87.87  marcel.jonckers@scarlet.be 
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