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Presentació

Com veureu a la guia que teniu a les mans, el KISC és un centre internacional escolta

ubicat als Alps suïssos considerat per molts “ la jamboree permanent”. Aquesta guia en

català ha estat traduïda i adaptada pel grup de supporters de Catalunya

Des de Kandersteg, poble on es troba el KISC, és difícil arribar als 45 milions d'escoltes i guies

d'arreu del món i per això existeixen, en molts països, equips de  supporters, formats per

aquelles persones que han passat pel centre escolta i han mostrat el seu interès en difondre

tot allò que pot oferir el KISC.

Els  grups  de  suport som persones  que  en  algun  moment  hem  passat  pel  KISC i  volem

contribuir  a difondre a casa nostra el seu

missatge  i  les  activitats que  organitza.

També  fem  d’ambaixadors entre  les

associacions  d’escoltisme  i  el  KISC,  fent

xerrades  i  promocionant  el  centre  a  on

calgui així  com ajudant  als caps novells a

organitzar  el  viatge  amb  la  seva  unitat

aportant-hi  experiència  i  coneixements

perquè la vostra estada sigui encara millor.

Actualment el grup està format per l’Anna i

l’Isaac  de  l’AEiG  Sant  Cugat  i  l’Eloi  de

l’AEiG Sant Miquel.

Si tens previst visitar-lo i vols que t’ajudem o

ja  hi  has  estat  i  tens  ganes  de

promocionar-lo  a  Catalunya  posa’t  en

contacte  amb  nosaltres  a  través  de

fceg@fceg.cat.
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Per a què és aquesta guia?

Aquesta guia ha estat  escrita amb la finalitat d’apropar-te el  KISC, Kandersteg International

Scout Centre, i d’ajudar-te a treure el màxim profit en el cas de voler visitar el centre. Està

dirigida sobretot als Agrupaments de la FCEG que volen visitar el KISC per primer cop.

La informació que inclou la guia està extreta d’una guia molt semblant editada per escoltes del

Regne  Unit  i  de  la  visita  al  centre  de  tres  escoltes  catalans  per  tal  de  donar-hi  suport  i

promocionar-lo. 

Podeu trobar més informació a un llibret que anualment edita el  centre escolta que es diu

Kanderactive,  que  el  podreu  trobar  digitalitzat  a  www.kisc.ch.  És  important  mirar-lo  abans

d’anar-hi. 

Aquesta guia ha estat escrita pel grup de supporters de Catalunya. 

Per què visitar Kandersteg?

Perquè combina tres coses que el moviment escolta i guia et pot oferir:

● Una aventura als Alps Suïssos
● Un ambient internacional, ja que és considerat una mini Jamboree permanent
● La oportunitat de viure els valors escoltes i guies

Pels caps, és una manera de fer una expedició internacional segura, ja que el KISC ofereix

suport i activitats per poder realitzar. 

Guia per fer un campament al Kandersteg International Scout Center  (v1)  

http://www.kisc.ch/
http://www.kisc.ch/
http://www.kisc.ch/


Índex
1.  PLANIFICACIÓ DELS CAMPAMENTS 

2.  COM ARRIBAR A KANDERSTEG 

3.  ON DORMIR A KANDERSTEG

4.  ACTIVITATS

5.  MENJAR, COMPRES I ALTRES SERVEIS

6.  EMERGÈNICIES

7.  ALTRES FONTS D'INFORMACIÓ 

Guia per fer un campament al Kandersteg International Scout Center  (v1)  



1. PLANIFICACIÓ DELS CAMPAMENTS
A continuació hi ha alguns aspectes a tenir en compte a l’hora de plantejar-nos els campaments i fer

el dossier internacional.

1. Quan anar al KISC? 

Les millors dates per anar-hi són juliol i la primera quinzena d’agost, ja que coincideix amb les vacances

de la resta d’escoltes d’Europa. 

No obstant,  a  la  segona quinzena d’agost  es  poden trobar  millors  preus  pel  que fa  a  les  activitats

turístiques de la zona, ja que la majoria d’escoles europees ja han començat el curs. S’ha de tenir en

compte, però, que el contacte amb altres grups escoltes és més limitat. 

Fora dels mesos de juliol i d’agost, Kandersteg és més tranquil i pot ser un bon lloc per visitar. A principis

de setembre poden haver-hi nevades i poden caure els primers flocs de neu.

2. Amb quinta antelació hem de reservar? 

Com que els mesos de Juliol i Agost corresponen amb la temporada alta de Kandersteg, es necessita

reservar  amb  molta  antelació  per  a  aquests  mesos  (més  endavant  s’expliquen  els  diferents  tipus

d’allotjament que ofereix el KISC): 

• 6 mesos d'antelació per acampar.

• 1 i 2 anys d'antelació pel Chalet, Sunneblick o Kander-Lodge.

• 1 i 2 anys d'antelació per la Torre.

Si voleu anar a un espai cobert com el Chalet o la Torre us recomanem que reserveu amb molta 

antelació. Els llocs coberts són els que s'emplenen més ràpidament 

Fora d’aquestes dates (finals de juny, principis de setembre, Nadal i Setmana Santa), no és necessari 

reservar amb tanta antelació. Un cop hàgiu fet la reserva provisional, s’haurà de pagar una fiança per tal 

de confirmar la reserva. 

3. Quin cost tenen uns campaments al KISC? 

Uns campaments a Kandersteg costen al voltant de 300€ per persona, tot depenent de la llargada del

viatge, el mode de transport i les activitats que es duguin a terme al centre. 
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Per tant, una part important abans de fer el viatge i que, probablement, ocupi part del curs és realitzar

activitats per tal de sufragar les despeses del viatge. A més a més, s’ha de tenir en compte que el nivell

de vida de Suïssa és més alt que el de Catalunya. 

4. Quin mitjà de transport és millor?   

Autobús, avió o tren. Amb Amb tots ells es pot arribar a Kandersteg (Ginebra o Zurich en el cas de

l'avió).  Més  endavant,  dins  l’apartat  Com  arribar  a  Kandersteg,  s’expliquen  els  avantatges  i

inconvenients de cadascun. 

A més a més, alguns grups troben útil  tenir el seu propi cotxe per tal que, almenys els caps, es

puguin moure sense limitacions per la zona i sigui més fàcil anar a comprar o per si tenen alguna

emergència. Tot i  així,  el centre escolta disposa de vehicles propis en cas que hi hagués alguna

emergència. 

5. Quines activitats podem planificar i reservar? 

  

KanderActive és  un  llibret  elaborat  per  el  KISC (i  renovat  cada  6 mesos)  que explica  totes  les

activitats que es poden dur a terme al centre escolta, ja siguin gestionades pel mateix centre o per

empreses externes.

És molt recomanable reservar les activitats amb antelació. Es pot fer des de l’1 de març fins a l’1 de

juny. En cas de fer la reserva més tard, podria donar-se el cas que no hi hagués lloc a les activitats

més sol·licitades. Si s’ha d’anul·lar una activitat reservada prèviament, és possible que hagueu de

pagar una petita taxa (mireu el KanderActive per a més detalls).

També  hi  ha  activitats  que  podeu  realitzar  pel  vostre  compte  com  ara  senderisme  o  escalada

(assumint que coneixeu la zona, els riscos o teniu instructors qualificats). L’oficina de programació del

KISC us pot ajudar a programar aquestes activitats si ho necessiteu.

El poble de Kandersteg està situat a una cota de 1200m sobre el nivell del mar, igual que  el municipi

de Queralbs. Les muntanyes properes poden arribar als 3600m com els cims Doldenhorn i Balmhorn

tot i que n’hi ha de més baixes i per a tots els nivells. 
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6. Com podem conèixer la zona de Kandersteg? 

La millor manera de conèixer l’entorn de Kandersteg és visitar-ho amb els caps amb una antelació de

6-12 mesos. Entenem que això que es proposa és difícil. Si no podeu visitar el centre amb antelació

podeu posar-vos en contacte amb el grup de  supporters de Catalunya, que us donaran un consell

basat en la seva experiència i alhora us poden posar en contacte amb altres caps que hagin visitat el

KISC en ocasions anteriors.

A més a més, el personal del KISC sempre està disposat a resoldre qualsevol dubte que tinguin les

unitats que visiten el centre i us animen a contactar amb ells per endavant.

Finalment, al web del Kandersteg International Scout Center (www.kisc.ch) i  a la pàgina web del

poble de Kandersteg (www.kandersteg.ch) trobareu més informació.

7. El KISC, una oportunitat internacional

 

Kandersteg rep cada any la visita d’escoltes provinents de més de 40 països diferents, per això el

centre és conegut com una “mini Jamboree permanent”. El KISC ofereix a qui el visita l’oportunitat de

fer nous amics internacionals participant en les activitats del programa International Friendship. 

 

Abans de la vostra arribada podeu consultar al centre de quins països són els escoltes que estan a

Kandersteg  els  dies  que  duri  la  vostra  estada.  D’aquesta  manera,  també,  podeu  posar-vos  en

contacte amb un grup escolta d’un altre país i preparar una activitat conjunta o apuntar-vos plegats a

alguna de les activitats que ofereix el KISC.

  

8. Quina documentació cal preparar abans de marxar? 

Per marxar a Suïssa, heu de tenir en compte les següents coses:

● S’ha de fer un dossier de Campaments Internacional, per tant heu de tenir molt en

compte els terminis.
● La ràtio de nens és de 1 monitor cada 10 nens, com a Catalunya. Amb més de 24

participants, hem de tenir un carnet de director (a part de dos de monitor).
● A diferència de Catalunya, no heu de notificar res enlloc, el que si que ens cal és un

permís del propietari si passem més de dos dies acampats al lloc. Al KISC, s'entén com a

permís del propietari la mateixa reserva.
● Fora  del  KISC,  està  permès  el  Campament,  sempre  i  quan  es  compti  amb
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l’autorització del propietari. L’acampada lliure no està permesa.
● Està permès pernoctar sempre i quan no hi hagi cap senyal que ho indiqui, excepte

en els parcs naturals, on està prohibit.
● Es pot encendre foc en llocs habilitats.

9. Quin retorn podeu fer?   

Després d’un viatge com el vostre, hi ha un grup de voluntaris catalans que estarien encantats de que ens

feu un correu a la tornada perquè als hi expliqueu l’experiència! També podeu plantejar-vos assistir a la

Trinca i a la Jambarretina, els espais de formació per projectes a nivell internacional. 
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2. COM ARRIBAR A KANDERSTEG 
Hi ha diverses opcions, cadascuna amb  els seus beneficis i inconvenients, en funció del vostre grup:

En bus:

És  possiblement  l’opció  més  barata  si  sou  un  grup  nombrós  i  podeu  omplir  tots  els  seients

disponibles. L’autobús és un mitjà de transport punt a punt entre el vostre poble o ciutat i el KISC.

Alguns  grups  mantenen  el  conductor  per  fer  excursions  a  llocs  distants  de  Kandersteg  durant

l’estada. Un dels inconvenients dels viatges en bus és la durada del viatge, entre 10-15 hores, tot i

que es pot viatjar de nit. Si trieu aquesta opció podeu aturar-vos i visitar Montpellier, Nîmes, Avignon,

Ginebra, Laussane o Berna , o altres llocs d’interès, abans d’arribar a   Kandersteg.

En tren:

El tren és un mitjà de transport més còmode que l’autobús, però heu de tenir en compte que per

arribar al KISC cal fer transbords. Per fer el viatge heu d’arribar a París i des d’allà buscar alguna

combinació que us porti a Kandersteg. Podeu consultar els horaris de trens internacionals mitjançant

el web d’Interrail: http://www.interrail.eu/plan-your-trip/interrail-timetable

Tingueu  en  compte  què  hi  ha  descomptes  especials  per  als  escoltes  que  viatgen  en  tren.  La

companyia Switzerland Travel Centre (www.stc.co.uk) disposa d’una modalitat de bitllet que permet el

viatge d’anada i tornada des de qualsevol aeroport suís al KISC. Es diu Scout Ticket i el descompte

respecte la tarifa ordinària és molt important. Aquest bitllet només funciona des de els Aeroports de

Ginebra, Zurich i Basel fins a Kandersteg i al revés. També és recomanable agafar el descompte de

grup dins l’  Scout Ticket. Cal tenir en compte que a partir de 16 anys ja es paga tarifa d’adult. Els

preus oscil·len entre els 30 i 40€ els menors de 16 anys i 60 i 70€ els majors.

És important establir contacte amb l’empresa abans de marxar (preferiblement ⅔ setmanes abans)

per així poder comprar els bitllets. Els bitllets us arribaran a casa (opció recomenable) amb menys

d’una setmana laborable. És important no perdre’ls durant tots els campaments.

Un cop arribeu a l’estació de tren de Kandersteg podeu caminar un quart d’hora fins arribar al KISC o

agafar un bus de línia. Si porteu fulard us sortirà gratis. El bus passa un cop cada hora i sol estar

sincronitzat amb l’arribada del tren.
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En avió:

La manera més ràpida per anar a Kandersteg és l’avió, i aquest mitjà de transport és una opció a

tenir en compte amb l’existència de companyies low-cost que operen des de Catalunya.

Swiss i EasyJet tenen vols amb sortida des l’Aeroport del Prat fins a Ginebra. Podeu consultar si hi

ha viatges fins a Zurich, Basel o Berna. Volar fins a Milà (Itàlia) també és una opció. L’aeroport que

cau més a prop de Kandersteg és el de Berna, tot i que les ofertes de vols fins a Ginebra des de

Barcelona solen ser més barates. El temps del viatge és una hora d’avió, més el temps d’espera a

l’aeroport  i 1 hora fins el campament (des de Berna). 

S’ha de tenir en compte, però, que el desplaçament en tren des d’un aeroport fins a Kandersteg, sigui

amb el mitjà de transport que sigui, pot superar el cost dels ser més alt que el preu dels bitllets d’avió.

Hi  ha ofertes  especials  per  tren,  així  com “Scout  Tiquet.  Si  hi  esteu  interessats  contacteu  amb

Switzerland Travel Centre.

Si teniu molt d’equipatge hi ha la possibilitat que us el portin en tren. Quan arribi a l’aeroport es

transfereix al tren i arriba a l’estació de Kandersteg on es pot recollir més tard (sovint, l’endemà).

Una altra opció per a desplaçar-se des de l’aeroport fins al centre per a grups grans és llogar un bus

que us porti directament fins al KISC. Podeu demanar pressupost a través de l’oficina de reserves.
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3. ON DORMIR A KANDERSTEG

El KISC, a part de terrenys d’acampada, també compta amb varis edificis. En general, la opció més 

habitual quan es va de campaments és utilitzar el terreny d’acampada. No obstant, a continuació, 

s’expliquen tots els edificis i allotjaments que conformen el centre:

Acampar

Hi han uns 50 camps d’acampada diferents, amb capacitat d’entre 10 i 50 persones. Per desgràcia, el

terreny és dur i alguns llocs són propensos a les inundacions després de fortes pluges, de manera que

s’ha d’anar amb cura a l'hora d'escollir la ubicació de les tendes.

La millor manera de cuinar al terreny d’acampada és amb cartutxos petits de càmping gas. En podeu

trobar de la marca CampinGaz i Primus a la botiga SportXX, situada a 10 minuts a peu de l’aeroport de

Ginebra en un centre comercial proper. Els adaptadors els podeu dur de Catalunya. Al KISC lloguen

bombones de butà amb el seu corresponent cremador, de la mateixa manera que lloguen els càmping

gas i bidons a on es pot fer foc.

El KISC té tendes i altres accessoris de càmping per llogar, podeu trobar més informació a la web.

En tot  el  centre  escolta,  hi  ha tres  blocs de lavabos amb les seves  corresponents  dutxes.  En

èpoques d’alta afluència de visitants solen estar molt ocupades. Per això és important,  intentar

deixar-les millor de com les hem trobat!

Chalet

El Chalet consta de 23 dormitoris que varien en grandària des de 2 fins 22 llits en format llitera. La majoria

d'ells han estat recentment reformats; de la mateixa manera que els lavabos i les dutxes.

Les cuines es troben en un edifici separat al costat de l'Old Chalet i també poden ser llogades, encara

que per a grups petits pot ser que s’hagi de compartir amb algun altre grup. L’espai per menjar dins de

les cuines és limitat. En els mesos d’estiu, es proporcionen taules i bancs per menjar a l'aire lliure. Els

àpats també es poden reservar al menjador del New Chalet.
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El New Chalet té menys habitacions que el Chalet, amb tres llits cadascuna, que durant l’any es lloguen

excepte a l’estiu que està ocupat per l’staff del centre.

Tower

Aquest és un edifici autònom a l'altre extrem de la zona d’acampada amb allotjament integrat. Està

formada per una gran sala que pot ser utilitzada tant com a menjador com per a fer activitats. Disposa

de cuina i dues habitacions per caps. Al costat de la Torre hi ha un barracó amb quatre dormitoris de

dotze llits, dutxes i lavabos.

Kander-Lodge

Creuant el  riu des del Chalet,  es troba el Kander-Lodge. El  Kander-Lodge ofereix una gamma de

petites habitacions de qualitat amb dos llits i bany compartit entre dues habitacions. A més a més, té

un menjador i una cuina a la part d'allotjament. L'edifici compta amb una sala d'activitats i una altra de

reunions. És un alberg que forma part de la xarxa d'albergs i el preu és dels més accessibles. 

Sunneblick

Similar a la Torre, compta amb 47 llits posats en habitacions de diferent grandària, un saló menjador, 

una cuina totalment equipada i una sala d'estar. 

Hotels i hostals

Aprop del KISC hi ha hotels, Bed and Breackfast i albergs capaços d’acollir tant famílies com unitats. 

En cas que el KISC estigués completament reservat, des de recepció poden mirar si hi ha allotjament 

en algun hotel o hostal.
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4. activitats 

Visitar Kadersteg és una oportunitat única per a fer activitats d’aventura!

El KanderActive és un llibret elaborat per el KISC que recull totes les activitats que es poden fer a l’aire 

lliure. El podeu trobar en format paper i també online a l’adreça   www.kisc.ch, és una guia imprescindible 

si la vostra unitat té previst fer activitats a la zona de Kandersteg.

Activitats a l’estiu

Les  activitat  d’estiu  comencen  al  mes  de  juny  i  acaben  a  principis  de  setembre.  Reviseu  l’últim

KanderActive per saber les dates exactes. Les activitats poden estar dirigides per membres del KISC, per

una empresa o per vosaltres, els caps. Algunes d’elles són gratuïtes i altres tenen un cost.

S’ha de tenir en compte a l’hora de triar les activitats que gairebé totes les activitats d’alta muntanya 

necessiten que els participants estiguin en bona forma física. 

Algunes activitats només les podran fer els que siguin més grans de 12, 14 o 16 anys.

Excursions guiades

Aquesta activitat la realitzen STAFF del KISC amb experiència. Caldrà la presència d’almenys un cap. La 

mida màxima del grup està anunciada al KanderActive i la web del KISC. Normalment són grups entre 

7-15 persones.

Les excursions amb més èxit són les de Chesery i Lötchenpass.

Excursions sense guia

Existeixen excursions ja preparades, classificades segons el nivell  de dificultat i la temporada que es

poden  fer.  Totes  les  excursions  sense  guia  disposen  d’un  PDF al  web  del  KISC on  hi  consten  els

desnivells  i  mapes  d’ubicació.  Normalment  són  excursions  que  es  fan  per  camins  senyalitzats.  Les

excursions amb més èxit és pujar fins al llac d’Oeschinensee i pujar al cim del Gällihorn (2284m). Si

demaneu un mapa a recepció us el deixaran a canvi d’una fiança que us serà retornada un cop retorneu

el mapa en les mateixes condicions.
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Refugis de muntanya

Podeu passar una nit a un refugi de muntanya. N’hi ha 9 a la zona de Kandersteg. Alguns refugis tenen

un número reduït d’habitacions, podeu reservar plaça per avançat via KISC i obtindreu un descompte. Als

refugis  podeu  portar  menjar  o  reservar  els  àpats.  Els  refugis  més  demanats  són:  Fründenhütte,

Doldernhornhütte, i el refugi que té el KISC a Ueschinen Valley. Podeu guanyar la insígnia Hüttentest

Award si visiteu 2 o més refugis.

Escalada

Aquestes activitats són dirigides per STAFF del KISC. En funció de la ruta potser heu de passar una nit 

en un refugi de muntanya. Hi ha varis nivells, des de lleure i iniciació fins a mig.

 

Tallers de neu i gel

Dirigides també per membres del KISC amb experiència, hi ha tallers per a tots els nivells des de 

introducció a l’escalda amb gel fins a escalar cims com el Wildstrubel. La majoria estan pensades per 

majors de 14 i 16 anys i requereixen estar en bona forma física.

 

Activitats d’aigua

Durant la vostra estada podeu aprofitar i fer ràfting o barranquisme. El KISC organitza l’activitat a través 

d’una empresa, Swiss Adventures. Caldrà agafar un tren, llevat que tingueu transport propi. Cal ser major 

de 12 anys. Podeu consultar el KanderActive per conèixer més detalls.

Tot i que molts grups volen aprofitar l’estada al KISC fent moltes excursions, també és bo que descanseu

i us relaxeu al camp, ja que així us podreu relacionar amb altres escoltes i  potser podreu fer alguna

excursió junts.

Activitats d’hivern

En el curs escolar d’altres països europeus hi ha vacances d’hivern. És per això que el KISC també està 

obert durant aquest període i funciona a ple rendiment. Segurament, cap grup català anirà al centre 

escolta durant aquestes dates, tot i així, a continuació expliquem breument les activitats que s’hi poden 

dur a terme durant l’hivern. 
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Setmanes d’esquí

Dirigides principalment a grups que no tenen cap coneixement de l’esquí o l’snowboard o molt poc. 

S’utilitzen les pistes per sobre de Kandersteg i Launchernalp per a l’iniciació.

·         

Setmana Ski Run

Una setmana de diumenge a dissabte amb forfets inclosos i guies del KISC que poden supervisar i 

assessorar les unitats. No obstant, no són professionals i els esquiadors que s’inicien haurien de  buscar 

classes a l’escola d’esquí de Kandersteg.

·         

Setmana Advanced Sky

Pensades per qui ja sap esquiar i vol explorar estacions d’esquí més grans que les de Kandersteg

Setmana Flexi Sky

Per als grups que no necessiten guies del KISC i volen fer ells sols el seu programa/itinerari.

 

Les activitats d’hivern que pots fer al KISC van des de raquetes de neu i construcció d’iglús a tallers 

d’escalada en gel. Es pot fer un pack d’activitats d’una setmana o un Winter Extreme Week. Tots els 

detalls són al KanderActive

 

Les insígnies High Adventure i Snow Adventure les podeu aconseguir si completeu algunes activitats 

d’hivern als Alps suïssos. També podeu aconseguir la de Internacional Friendship fent activitats amb 

altres Escoltes i Guies!

ALTRES ACTIVITATS PER FER AL KISC I A SUÏSSA

A més a més d’estar en una zona d’alta muntanya i poder relacionar-se internacionalment amb altres

escoltes,  si  esteu  interessats  en  fer  alguna  visita  més de caire  “turístic”  Kandersteg i  el  seu  entorn

ofereixen una àmplia varietat d’activitats. 

 

Eco-Adventure –  Per al Centre, la conservació del medi ambient és molt important i des de fa anys

treballen per sensibilitzar als seus visitants. El KISC ha estat recentment premiat amb la EU Eco-Label i
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es  poden  fer  activitats  per  treballar  el  reciclatge  amb  la  vostra  unitat,  les  quals  puntuen  a  l’hora

d’aconseguir la insígnia Eco-Adventure.

Activitats  al  camp -  Al  KISC també es poden fer  activitats  en el  mateix centre  com ara orientació,

pionerisme, artesania i fins i tot hi ha una sauna. Algunes són gratuïtes i es proporciona el material de

l’activitat a recepció. Altres tenen un cost addicional.

Projectes de servei internacional  –  Pots ajudar al Centre durant mig dia o un dia sencer participant en

els  projectes de servei  que hi  ha al  camp.  Alguns d’aquests  projectes de servei  són construcció  de

tanques o tala d’arbres. 

Kandersteg  –  El poble de Kandersteg és una destinació turística tant durant els mesos d’hivern com els

d’estiu. Durant l’any trobareu piscina municipal coberta i un rocòdrom d’interior. A l’hivern hi ha una pista

de gel i  cúrling i  a l’estiu a la zona de Oeschinensee obren un tobogan gegant,  el  Rodelbahn. A la

recepció  del  KISC,  es  poden  reservar  algunes  activitats  per  avançat,  a  més  a  més  d’oferir  algun

descompte. 

Telefèrics – A Kandersteg trobem tres telefèrics: el Sunnbüel que puja cap a Stock, el Allmenalp que

només funciona de juny a mitjans d’octubre i salva uns 550m de desnivell en una paret que només es pot

superar amb equipament de via ferrata i  el  nou telefèric  Oeschinen Gondola que des del  centre de

Kandersteg et deixa a 15 minuts a peu del llac d’ Oeschinensee. A http://www.allmenalp.ch/  , hi trobareu

més informació.  

Dies fora del camp – Aprofitant el viatge a Suïssa, potser trobeu interessant visitar altres llocs que es

troben relativament a prop, com per exemple la capital Berna, Interlaken o Stresa (a Itàlia). 
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5. MENJAR, COMPRES I ALTRES SERVEIS

Al mateix KISC

Al centre podreu comprar productes bàsics com llet i pa, sempre i quan es reservi el dia abans. Reservant

també amb antel·lació, el centre escolta també ofereix servei de càtering i alguns àpats especials.

El KISC disposa d’una petita botiga de souvenirs, roba i regals així com begudes fresques i xocolata.

També disposa d’una bústia per enviar cartes a l’entrada del nou Chalet.

Al poble de Kandersteg

Hi ha unes quantes botigues petites al poble, incloent fleques, una botiga de formatges i un supermercat

Coop. Es pot comprar menjar fresc i envasat, cobrint segurament totes les necessitats, tot i que pot ser

una mica més car i tanquen a l’hora de dinar.

Hi  ha 2  oficines  bancàries,  ambdues serveixen  per  les  targetes de  crèdit  emeses a  Catalunya.  Per

minimitzar el preu de les comissions, si heu de triar entre operar amb euros o CHF (Francs suïssos), trieu

la segona. Tingueu en compte que a no tots els llocs accepten el pagament amb euros. Sempre va bé dur

CHF en efectiu des de Catalunya. 

Kandersteg disposa d’una oficina de turisme, botigues de regals, oficina de correus, una botiga d’esports

d’aventura (inclou l’opció de llogar esquís a l’hivern). 

Hi ha per suposat varis cafès, restaurants i hotels, els que més us recomanem són:

- Hotel des alpes
- Hotel Crystal
- McDoris (Just al costat del Campsite)

Tots aquests bars estan fora del KISC i tenen Wifi gratis.

Les botigues estan a 15 minuts a peu del KISC. Hi ha un bus que passa cada hora que para entre altres

llocs, a l’estació del tren. És gratuït amb la Kandersteg Guest Card (disponible a recepció), Ski Pass o

portant el fulard al coll.

No hi ha gasolinera al poble de Kandersteg. La gasolinera més propera es troba a Frutigen (a 12 km).

Supermercats

Al poble de Kandersteg trobareu un Coop. Trobareu molts supermercats Cooop per Suïssa i els preus són

bastant assequibles.  
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Per comprar a grans superficíes heu de sortir de Kandersteg. Els supermercats més grans són Coop a

Frutigen i Spiez. Hi ha un hipermercat aprop de la carretera al costat de Thun. Si compreu en quantitat

per a grups molt grans us recomanem que porteu bosses de ràfia.

El KISC disposa d’un servei de compra en el qual ells us van a comprar el menjar. Aquest servei resulta

més car que anar a comprar el menjar al poble, però és molt més còmode. A recepció us informaran dels

horaris.
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6. EMERGÈNCIES 

Al  viatjar  a  Suïssa  podeu tenir  un seguit  d’emergències  imprevistes,  aquí  us  expliquem com podeu

solucionar-les.

Abans de marxar:

- Dossier de campaments: En un termini abans de marxar s’ha d’aprovar el dossier de

campaments. A més a més, és recomanable que es revisi tot abans de marxar, així com també

que es duguin tots els papers necessaris.
- Avaluació de riscos: És recomanat fer una avaluació dels possibles riscos que pot tenir

el nostre viatge.
- Assegurança: És molt important fer una ampliació de l’assegurança de l’Agrupament.

Poseu-vos en contacte amb el vostre corredor d’assegurances perquè us faci l’ampliació per els

nois i noies i els Caps.
- Targeta Sanitària Europea: Es pot demanar des de la web de la Seguretat Social i és

totalment gratuïta. És molt recomanable dur-la tant Caps com nens. Suïssa està cobert per la

cobertura de la targeta.
- Targeta de crèdit: Si viatgem a Kandersteg és molt probable que anem amb molts diners

a sobre. Us recomanem fer servir una targeta de crèdit en nom de l’Agrupament així no hi ha

perill  de perdre diners i a la gran majoria de comerços l’accepten. Això sí, porteu diners amb

efectiu també. A la gran majoria de llocs accepten euros.
- Sistema de contacte amb casa:  És important  que els pares i  mares i  l’Agrupament

estiguin informats de com esteu. Us recomanem que establiu un sistema de contacte tant per

informacions com per emergències. 
- Papers mèdics: Estigueu molt alerta amb les al·lèrgies dels nois i noies abans de viatjar,

és molt important que sapiguem les possibles al·lèrgies i malalties. 
- Documents: Us recomanem que viatgeu amb Passaport, DNI i paper dels mossos (en el

cas dels menors d’edat), així us estalvieu possibles problemes. Us recomanem que el passaport

el guardeu els Caps i el DNI els nens, així si passa qualsevol cosa sempre hi haurà un document

que li permetrà sortir del país. Sobretot, mireu que estiguin vigents durant tot el viatge.
- Mòbils: Trucar des de Suïssa és més car que una trucada normal; parleu amb el vostre

operador de telefonia per tal de que us faci una tarifa especial. Si ho creieu convenient podeu
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adquirir una tarjeta SIM suïssa per tal de fer trucades allà. Desconnecteu la xarxa de dades, ja

que us poden cobrar de més.

Durant la visita:

- STAFF del KISC (Pinkies): Durant tot el dia teniu els Pinkies de Kandersteg a la vostra

disposició al  Chalet, ells us solucionaran els problemes que pugueu tenir i us respondran a les

vostres preguntes. Si trobeu la persiana tancada, a mà dreta trobareu un telèfon d’emergències

en el qual podeu trucar en el cas que passi alguna cosa. Un pinkie de guàrdia que està al mateix

Chalet us respondrà i us dirà què heu de fer.
- Metge a  Kandesteg:  Al  poble  de Kandersteg  hi  ha  un  petit  Ambulatori  amb metge.

Tingueu en compte que és privat, per tant és molt important dur la targeta sanitària europea i els

papers  de l’assegurança,  ja  que haureu  de pagar-lo  i  un cop  arribeu  a  casa  ho  haureu  de

gestionar per tal de que us tornin els diners.
- Hospital a Frutigen: En cas d’una emergència greu, podeu trobar l’hospital a Frutigen,

per anar-hi podeu agafar un tren que va directament allà. De la mateixa manera que el metge,

haureu  de  pagar  el  cost  de  la  visita  i  l’estada  allà.  Quan  arribeu  a  Catalunya  haureu  de

gestionar-ho per tal de que us tornin els diners.
- Passaport perdut:  En el cas que hagueu perdut el passaport i no tingueu el DNI o al

revés, haureu de desplaçar-vos abans de tornar en avió a l’ambaixada Espanyola a Berna per tal

de que us facin un duplicat amb urgència. Aquest duplicat l’haureu de pagar.
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7. Altres fonts d'informació 
Aquí us adjuntem alguns enllaços amb informació que us poden ser útils:

• Pàgina web del KISC
• KanderActiv  e, activitats al KISC
• Pàgina web del poble de Kandersteg
• Swiss Railways
• Fly Rail Baggage
• Turisme a Suïssa
• Targeta sanitària europea
• Ambaixada   de l'Estat Espanyol a Berna    

Per més dubtes o explicar la vostra experiència, poseu-vos en contacte amb fceg@fceg.cat
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http://www.myswitzerland.com/
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http://www.sbb.ch/en
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