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Wandelen over de Via Spluga (Splügen) 

Een 6 daagse wandelreis 
 

Code tour: ITSWI01W 

 
 

 
 

De Via Spluga is een cultureel wandelpad in de Centrale Alpen dat sinds twee eeuwen de steden 
Chur, Thusis en Chiavenna verbindt. De term "Spluga" verwijst naar de Latijnse term "grot" om de 
aanwezigheid aan te duiden van grotten die waarschijnlijk bewoond werden door wilde dieren, 
voornamelijk door beren.  
Bijna precies in het midden van de Alpen liggende, heeft de Splügenpas (2115 m) altijd een centrale 
rol gespeeld in de geschiedenis van de handel en communicatie tussen de twee zijden van de Alpen: 
Zwitserland en Italië. Het is ook de meest directe verbinding voor Zuid-Duitsland met Noord-Italië. 
Tegenwoordig is de Via Spluga een prachtige wandelroute van Thusis naar Chiavenna, langs bergen 
en door kloven.  
De eerste aanwezigheid van bewoners in dit pasgebied gaat terug tot de prehistorie, maar de 
doorgang over de Splügenpas wordt pas een historisch feit in de Romeinse tijd. Spluga werd zo 
(samen met de naburige pas van San Bernardino) een belangrijk kruispunt om de nieuw veroverde 
regio's te bereiken. Vanuit Como, op de westelijke oever van het meer, werd via de Strada Regina, 
Chiavenna bereikt. Door de Val San Giacomo klom een weg omhoog die waarschijnlijk het huidige 
stad Campodolcino bereikte. Van hieruit werden goederen vervoerd met lastdieren of kleine karren 
over smallere paden. Het grootste deel van de Via Spluga loopt langs muilezelpaden, die voor het 
grootste deel bewaard of hersteld zijn. De route is niet van historisch belang, maar het is voor de 
wandelaar ook een geweldige manier om in contact te komen met een uniek berglandschap en de 
lokale bevolking. De Via Spluga- wandelroute heeft een totale lengte van 65 km. Beginnend vanaf 
Thusis (720 m) steekt het de beruchte Via Mala-kloof over om in Splügen (1457 m) te komen. Daarna 
draait de route naar het zuiden en loopt over de 2115 m hoge Spluga-pas, het hoogste punt van deze 
wandeltocht. Vanaf hier begint de lange afdaling in de Italiaanse Alpen en doorkruist de route de Val 
San Giacomo om uiteindelijk Chiavenna op 333 m boven zeeniveau te bereiken. 
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Periode: Dagelijks van 10/06 tot 22/10/2023 
 

Niveau: 3 gemiddeld tot zwaar. Een route voor ervaren wandelaars in berggebieden en met een 
geode lichamelijk conditie. U wandelt in een berglandschap met langs wandelpaden met beduidende 
niveauverschillen. Niet geschikt voor kinderen onder 15 jaar en met wandelervaring.  
Dagelijkse afstanden tussen 14,5 km en 20 km. Totale kilometers: 65 km  
 
Deelnemers: 2 of meer personen 
 
 

 
 
Programma in het kort: 

Dag 1 Aankomst in Thusis 
Dag 2 Thusis-Andeer (17,5 km) 
Dag 3 Andeer – Splügen (14,5 km) 
Dag 4 Splügen – Isola (17,5 km) 
Dag 5 Isola – Chiavenna (19,5 km) 
Dag 6 Vertrek 
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Daily program 
 
Dag 1 Individuele aankomst in Thusis.  

Welkom in het hotel in Thusis.  
Bij het inchecken ontvangt u een informatiepakket (één per kamer) dat ook de vouchers bevat voor 
het entree van de bezienswaardigheden, die u onderweg tegenkomt en de parkeerpas. 
Thusis ligt op 720m boven zeeniveau en is het belangrijkste centrum van het district Hinterrhein, in 
het kanton Graubünden. Het ligt aan de noordelijke uitgang van de kloof van Viamala en aan de 
samenvloeiing van de Nolla met de rivier de Hinterrhein. Net als Chiavenna is Thusis de 
toegangspoort tot enkele van de belangrijkste Alpenpassen waarvan de belangrijkste San Bernardino 
en Splügen zijn, maar ook Albula, Julier en Septimer (vandaag de enige die je alleen te voet kunt 
oversteken en dat, sinds de Romeinse tijd, werd gebruikt om de Alpen over te steken). De ligging 
heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van het gebied in de loop van de eeuwen. Nu met ongeveer 
2700 inwoners is Thusis het grootste centrum van de regio. 
 
Overnachting met ontbijt in Thusis 
 
Dag 2 Thusis - Andeer (CH).  

Inbegrepen de ingang tot de Viamala Gorge, kerk en museum van Zillis, Thermale baden 
in Andeer. 
 
Vandaag de eerste wandeling, die je uit de vallei van Thusis brengt en een mooi uitzicht biedt over 
het dorp. Het is een mooie wandeling langs de indrukwekkende Viamala-schlucht (kloof) en je steekt 
een vallei over met de Traversiner hangbrug. Interessant is de kerk in Zillis. Na een bevredigende 
wandeling en kunt u ontspannen in het thermale water van Andeer. 
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Het dorp Andeer (982m boven zeeniveau) ontwikkelde zich voornamelijk na de verbetering van de 
Viamala route in 1473 en met de opening van een halteplaats voor goederen en handelaars. De 
aanwezigheid van thermaal water en de aanverwante activiteiten is één van de belangrijkste 
toeristische attracties van Andeer. Het etablissement omvat een binnenzwembad, een 
buitenzwembad en natuurlijk een therapieruimte. 
 
Overnachting met ontbijt in Andeer 
Niveauverschillen: + 889m -605m 
Afstand 17,5 km  
Wandeltijd: 6,5 uur 
 

 
 
 

  

 
 
Dag 3 Andeer – Splügen (CH). 
Inbegrepen de toegang tot de Roffla Gorge 
 
Een hoogtepunt van vandaag is ongetwijfeld de Rofflaschlucht, twee smalle en diepe kloven in de 
rotsen, die gedurende miljoenen jaren gemodelleerd zijn door de rivier de Hinterrhein. De route 
passeert het Crestawald bosmuseum en wandelend door de bossen en langs weilanden nadert u het 
mooie dorp Splügen (1457 m). De pas en het wandelpad zijn vernoemd naar het dorp. 
Oorspronkelijk woonde hier de Reto-Romaanse kolonisten, maar aan het einde van de 13e eeuw, 



5 

 

kwamen de Walsers en brachten hun karakteristieke bouwstijl, die nog steeds in een deel van het 
dorp te zien is. 
 
Overnachting met ontbijt in Splügen 
Niveauverschillen: + 783m  -305m 
Afstand: 14,5 km  
Wandeltijd: circa 5-6 uur 

 
 
 
Dag 4 Splügen Way – Isola (IT).  

Een lange klim door bossen en weilanden en kleine bergstroompjes overstekende, brengt je naar de 
beroemde Splügen-bergpas. Na de bergpas bent u in Italië en begint de lange afdaling naar 
Chiavenna. Het eerste Italiaanse bergdorp is Montepluga (1908 m), dat ligt aan het gelijknamige 
kunstmatige meer, de grootste van de vallei, gevormd in 1931 aan het einde van de bouw van de 
dam. Het kleine centrum heeft nog steeds zijn oude structuur, met huizen in rijen langs de 
hoofdstraat, die naar de pas leidt en de kleine kerk gewijd aan H. Franciscus. Er zijn enkele hotels en 
een bezoek voor een welverdiende pauze is zeker de moeite waard de hoogstgelegen wijnbar van 
Italië. De route loopt verder langs de rand van het meer en een indrukwekkende afdaling volgt langs 
een oud muilezelpad dat door de kloof van de Val Cardinello gaat. Als je hier wandelt, kunt je je 
goed de moeilijkheden voorstellen die de kooplieden hadden om deze kloof te doorkruizen. Weer uit 
het bos gekomen, verwacht je een prachtig panorama over Isola en zijn meer. 
 
Overnachting met ontbijt in Isola 
Niveauverschillen: + 688m / -829m 
Afstand: 17,5 km  
Wandeltijd:  6 uur 
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Dag 5 Isola Way – Chiavenna (IT).  
Inbegrepen is de entree in het MUVIS, museum van de Via Spluga in Campodolcino 
 
De route daalt verder langs de Via Spluga. Het eerste stuk loopt door een schaduwrijk bos, en 
vervolgens volgt het langs de rivier de Liro, die met grote kracht in een rotsachtige riveierbedding 
naar beneden stroomt. In Campodolcino loopt de Via Spluga langs de kleine San Gregorio-kerk en 
gaat dan over de zogenaamde Romeinse brug van de bergstroom met een toepasselijke naam, de 
Torrente Rabbiosa (de boze bergstroom). Deze stenen brug werd aan het einde van de 17e eeuw 
opnieuw gebouwd, waarschijnlijk op een bestaande Romeinse brug (of middeleeuws). Een andere 
parel is de bedevaartskerk van San Giacomo Filippo. Bij het verlaten van de rivier klim je weer de 
bossen in gevolgd door een welverdiende afdaling naar het levendige stadscentrum van Chiavenna, 
waar een typisch Italiaanse sfeer hangt. 
 
Chiavenna ligt in het hart van de Valchiavenna (gevormd door Val San Giacomo, Val Bregaglia en, 
richting het Comomeer, Piano di Chiavenna). In het historische centrum van Chiavenna zijn twee 
kerken die een bezoek waard zijn: de kerk van San Bartolomeo en de kerk van Santa Maria. 
Het piazza Rodolfo Pestalozzi is erg mooi en ligt in het oude Cantón, het meest elegante deel van 
Chiavenna. In het midden is er een stenen fontein, waarvan het achthoekige bassin dateert uit de 16e 
eeuw. De obelisk dateert uit de negentiende eeuw en herinnert aan de ‘boom van de vrijheid’ die in 
1797 werd opgericht na de komst van de Napoleontische troepen tijdens de Italiaanse veldtocht. De 
boom van vrijheid (die werd uitgevonden door Amerikaanse revolutionairen) was een van de meest 
voorkomende symbolen van de Franse Revolutie. 
 
Overnachting met ontbijt in Chiavenna 
Niveauverschillen: + 142m -1080m 
Afstand: 19,5 km  
Wandeltijd: ca. 6½ uur 
 
 

 
 
Dag 6 Na het ontbijt einde van de reis. 

Na het onbijt einde van deze Zwitsers-Italiaanse wandeltocht langs een oude handelsroute. 
 
Het is mogelijk om een extra nacht te boeken in Chiavenna om de stad en omgeving te bezoeken: 

 
Enkele plaatsen om te bezoeken in de omgeving van Chiavenna: 
 
Bezoek de Bottonera mill in het historische centrum 
 
Palazzo Vertemate Franchi (in Prosto di Piuro, 1.5 Km van Chiavenna) 
Dit paleis is ook te voet te bereiken via het fiets- / voetpad van Chiavenna naar de Borgonuovo-
watervallen (ongeveer 20 minuten lopen). Het is een mooie wandeling, gemakkelijk voor iedereen 

http://www.valchiavenna.com/en/culture/The-Mill-of-Bottonera.html
http://www.valchiavenna.com/en/culture.html
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geschikt. Vanuit dit Palazzo kun je verder langs het fietspad en de Acquafraggia-watervallen 
bezoeken (15 minuten lopen) 
 
Van hier leidt een mooi wandelpad naar het dorp village Savogno (circa een uur vanaf de waterval). 
Het is een verlaten dorp waar nog 1 familie woont. Het dorp is alleen bewoont in de weekenden en 
zomervakanties. 
 
Een andere wandeling die we kunnen voorstellen is door het nationale park: Parco Marmitte dei 
Giganti. Het is een rondlopende route, die begint in de zone ‘crotti van Chiavenna’ en je naar Piuro 
brengt. Je keert terug langs het eerder genoemde fiets- / voetpad.  
 
 

  
 
 
 

Hotels: ** of *** hotels. Alle kamers hebben een eigen badkamer. Cat A *** hotels of superior kamers 
/ Cat B ** of *** hotels 
 
 
Prijs 2023 per persoon 
CAT A hotels/kamers 

In tweepersoonskamer € 815,00  
Toeslag in eenpersoonskamer € 160,00 
 
 
CAT B hotels/kamers 

In tweepersoonskamer € 740,00  
Toeslag in eenpersoonskamer € 160,00 
 
Toeslagen: 
Halfpension: op verzoek 
Honden op verzoek 
 
Extra nachten / een nacht minder p.p.: op verzoek 
 
 
 
 

http://www.valchiavenna.com/en/itineraries/Acquafraggia-Waterfalls.html
http://www.valchiavenna.com/en/itineraries/OUTING-TO-SAVOGNO.html
http://www.valchiavenna.com/en/itineraries/Marmitte-dei-Giganti.html
http://www.valchiavenna.com/en/itineraries/Marmitte-dei-Giganti.html
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Inbegrepen in de reis: 

 5 overnachtingen in hotels Cat A of Cat B  

 Ontbijt  

 Bagage transport van hotel naar hotel (1 koffer maximum 15 kg) 

 1 trekking map 

 gps tracks of the route 

 route beschrijvingen 

 toegang tot de Rofla Kloof 

 toegang tot de Via Mala Kloof  

 toegang tot de H. Martino-kerk en het regionaal museum in Zillis 

 1 toegang tot de Thermale baden van Andeer (max. 2 uur),  

 Toegang tot Museum van de Via Spluga in Campodolcino 

 Toegang tot de Molen Bottonera in Chiavenna 

 Toegang tot Palazzo Vertemate Franchi in Piuro 
 
Niet inbegrepen in de reis: 

 Reis heen en terug naar Zwitserland / Italië 
 Bustocht van Chiavenna terug naar Thusis om de auto op te halen (circa € 23,00 p.p.) 
 Parkeerkosten in Thusis circa CHF 5,- per dag. 
 Toeristenbelasting in Montespluga/Stuetta, Isola en Madesimo 
 Alles wat niet vermeld wordt onder ‘Inbegrepen in de reis’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

  

ECOLOGICO TOURS 

Lumbreida B19 
6565 San Bernardino 
Svizzera/Schweiz/Suisse 
 
info@ecologicotours.com                                                                       
tel. (0039) 3463254167 – (0041)(0) 79 
2457505                                                       
www.ecologicotours.com   
www.meravigliosaumbria.com    

 
 


