
  

 

 

Zomervakantie 2003 
 

1 t/m 22 augustus 
 
 
 

Oostenrijk - Ötztal 
1 t/m 7 augustus 

 

Italië - Dolomieten 
7 t/m 15 augustus 

 

Zwitserland - Graubünden 
15 t/m 21 augustus 



Oostenrijk – Ötztal 
1 augustus t/m 7 augustus  

Vrijdag 1 augustus 

Vanmorgen zijn we in alle vroegte, om een 
uur of 5, opgestaan, een kop koffie 
gedronken en aan de reis richting Oostenrijk 
begonnen. De hele dag verloopt voorspoedig 
zonder file’s en we zijn dan ook op tijd in het 
plaatsje Huben in het Ötztal. Daar vinden we 
op de Ötztaler Naturcamping een mooi plekje 
in een rustige hoek. Wim is in het verleden al 
eens op deze camping geweest. 

 
 
Op de camping is (na bestelling) brood te krijgen, 
maar we maken meer gebruik van de bakker en 
de supermarkt in het dorp (10 minuten lopen). 
 
 
 
 
 

Zaterdag 2 augustus 

Onze eerste wandeldag. Vanaf de 
camping, die gelegen is op 1200 m 
hoogte vertrekken we voor een lange 
klim door bos. Het eerste uur gaat 
geleidelijk omhoog, daarna wordt het 
een stuk steiler. En dat geeft bij mij de 
nodige problemen. Wellicht loop ik te 
snel, in ieder geval krijg ik hoofdpijn, 
denk flauw te vallen en voel me echt 
niet goed. Gelukkig staat er een 
bankje en na 15 minuten rust ga ik het 
weer proberen. Nu in een wat rustiger 
tempo, ik voorop en Wim volgt mij. Dat 
wordt ook de volgorde van de hele 
vakantie, behalve als het “eng” of “moeilijk” wordt. Dan is Wim degene die voorop loopt.  
De tocht is schitterend, we lopen langs kleine bergbeekjes om uiteindelijk bij het schitterend 
gelegen Hahlkogelhaus op 2045 m te komen. Hier genieten we van een welverdiende en 
goed gevulde goulashsoep. Een leuk detail is dat iedere morgen de kok met een gevulde 
rugzak de berg oprijdt met de motor.  
 
Na de rustpauze gaan we verder middels een hoogtewandeling via de Pölltalalm (1840m) 
naar de Breitlehnalm (1877m) vanwaar we weer afdalen naar Huben. We hebben deze dag 
in totaal 1000 m geklommen en dat voor de eerste wandeling. 



Zondag 3 augustus 

Vandaag gaan we met de camper via Oetz  naar het plaatsje Kühtai op 2017 m. Een rit van 
ongeveer 1 uur. De auto parkeren we bij een stuwmeer en vandaar dalen we eerst langs het 
dal tot Mareil (1730 m) en lopen vervolgens een lange weg via Marlstein en het Schafjoch 
naar de 2828 m hoge Pirchkogel (de linker top op de foto). Het eerste stuk van de wandeling 
hebben we het heel erg warm 
en we zijn iedere keer weer 
blij met een klein stukje 
schaduw.  
Om de top van de Pirchkogel 
te bereiken lopen we eerst 
door een grasrijk gebied met 
kleine meertjes, daarna wordt 
de klim steiler. 
Via een kortere route met een 
behoorlijk steile afdaling lopen 
we terug naar Kühtai.  
Een wandeling van 10 uur 
met in totaal 1100 m stijgen 
en nog twee keer 1 uur rijden, 
dus echt een lang dagje. 
 

Maandag 4 augustus 

We gaan met de camper naar Oetz (820 m) en met de kabelbaan gaan we naar Hochoetz 
wat ligt op 2020 m. Het eerste stuk is behoorlijk toeristisch, dus veel mensen, maar hoe 
verder we weglopen van de kabelbaan des te minder wandelaars zien we. 



 
Uiteindelijk komen we middels een 
rondwandeling via de Rosskopf (2388 m), de 
Balbachalm en de Kühtailealm weer terug bij 
het kabelbaanstation.  
Het laatste stukje moeten we toch ons tempo 
verhogen maar gelukkig zijn we nog op tijd bij 
de kabelbaan voor de laatste rit.  
Na de lange en behoorlijke zware 
wandelingen van de vorige dagen eigen een 
rustig dagje. 
 

 

Dinsdag 5 augustus 

 
Gelukkig weet ik niet wat me vandaag te wachten staat.  
 
Met de camper gaan we via Sölden en de Oetztaler Gletscherstrasse, een prachtige tolweg 
om te rijden, naar de Rettenbach Gletscher op die gelegen is op 2800 m. Voor mij de eerste 
keer dat ik zoiets van dichtbij bewonder.  



 
Wij trekken onze wandelschoenen aan en lopen via de Mainzer Höhenweg richting 
Pollesjoch.  
 
Ik weet nog steeds niet beter als 
dat we via een “normale” route 
gaan. Maar de route gaat over in 
rotsblokken en ineens is er geen 
normaal pad meer. Neen, ons pad 
loopt via smalle richels en de 
kettingen zijn dan ook absoluut 
noodzakelijk om te zorgen dat we 
die avond weer heelhuids thuis 
komen. Ik moet heel wat angsten 
overwinnen voordat ik boven ben.  

Boven treffen we een vader (64 
jaar) met 2 kinderen, een jongen 
en een meisje in de leeftijd van 
10-12 jaar, komende uit Israël.  
Zij lopen een trektocht met 
bepakking, maar daar deze klim 
voor het meisje toch te zwaar is 
loopt pa de route 2 keer om te 
zorgen dat ook haar rugzak boven 
komt. Of deze tocht nu wel 
verantwoord is voor deze 
kinderen vragen wij ons wel af.  
Boven op de berg zorgt een 
verkeersbord toch wel voor enige 
hilariteit. (zie de foto). 

 
 
Volgens het bord op het 
Pollesjoch was het 
gebruik van naaldhakken 
op deze route niet erg 
verstandig. 
 
Na wat gegeten te hebben 
lopen we door tot Wildes 
Mannle op 3063 m (niet 
verwarren met de 
gelijknamige top bij Vent). 
Daar hebben we een tijdje 
gezeten en hebben 

ongelofelijk genoten van schitterende uitzichten op heel veel gletsjers. Toch zit ik niet heel 
erg op mijn gemak, want ik moet dezelfde weg weer terug, langs al die smalle richels. En wat 
blijkt, de terugweg vind ik veel minder eng dan de heenweg.  
Ik heb die dag heel veel ervaringen en heel veel indrukken opgedaan. Alleen had ik het nooit 
gedurfd, maar Wim is een goeie gids voor mij.  



Woensdag 6 augustus 

Eerst met de camper naar Vent, gelegen op 1900 m en vervolgens met een stoeltjeslift naar 
Stablein op 2356 m. We zijn dan gelijk al boven de boomgrens, maar dat wil niet zeggen dat 
we het hebben gehad. 

 
We gaan gelijk al in 
het eerste uur van 
onze wandeling 
behoorlijk steil omhoog 
naar de Breslauer 
Hütte op 2844 m (foto).  
Daar hebben we een 
kop soep gegeten en 
daarna zijn we via een 
mooie hoogtewandeling  
richting de Vernagthütte 
gegaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tijdens deze wandeling krijgen we onze eerste regendruppels. We trekken onze regenjas 
aan, maar die kan gelijk weer uit. Het blijft bij 10 druppels.  
Daarna gaan we via  het Rofental terug naar Rofenhöfe en over een mooie hangbrug weer 
naar Vent. Al met al hebben we vandaag weer 8 wandeluren achter de rug. 
 



Italië - Dolomieten 
7 augustus t/m 15 augustus 

Donderdag 7 augustus 

We hebben in grote lijnen de omgeving van Huben verkend en vertrekken dan ook vandaag 
richting de Dolomieten in Italië. Om 10.30 uur starten we de camper voor een prachtige rit 
van ongeveer 200 km.  
Al snel komen we er 
achter dat het ongelofelijk 
druk is in de Dolomieten, 
maar toch lukt het ons 
een rustige camping te 
vinden in Pozza di Fassa 
(Meida). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  
 
 
Ook op deze camping, waar het sanitairgebouw 
erg luxe is, is Wim al eens geweest.  
Het is inmiddels 16.30 uur en tijd voor een pilsje 
en een glas wijn. 
 



Vrijdag 8 augustus 

We vertrekken deze 
morgen met de camper 
naar de Passo Pordoi op 
2239 meter. Een erg mooie 
rit. Maar zoals al eerder 
opgemerkt is het erg druk 
in de Dolomieten en een 
parkeerplaats is dan ook 
moeilijk te vinden. Maar het 
lukt. 
Vandaag staat de Viel Dal 
Pan (Bindelweg) op het 
programma. Het eerste uur 
van de wandeling is het 
filelopen, zo druk is het.  
 
 
 

 
Na dat eerste uur besluiten 
we op hoogte te gaan lopen 
en dan blijkt dat de meeste 
wandelaars daar niet van 
houden. Het is nu rustig.  
We lopen tot aan de Col de 
Pausa (2415 m) en voor de 
terugweg kiezen we een 
route over de kam met de 
Sas Ciapel, 2557 m. en de 
Col de Cuch, 2563 m. 
Een erg mooie route met 
schitterende uitzichten over 
de Dolomieten en met de 
bekende gletsjer Marmolada. 
 

 
 
Het is niet een al te zware dag 
vandaag wat betreft de wandeling. 
Wel een lange, we zijn om 10.00 uur 
weggegaan, om 19.00 uur zijn we 
weer terug. 
 
 



Zaterdag 9 augustus  

De camper blijft vandaag op zijn plaats. Ook wij doen het deze morgen rustig aan.  
We ontbijten op ons gemak en om 10.30 uur gaan we lopend naar de kabelbaan in het 
plaatsje Pozza di Fassa, 1325 m.  

Met 2 kabelbanen bereiken we een hoogte van 2350 m en van daaruit lopen we over Sas de 
Adam op 2430 m naar Sela Brunech; daar hebben we een schitterend uitzicht. 
 

We zijn in Italië en dat weten we ook. 
Een grote groep Italianen loopt een 
tijdlang gelijktijdig met ons op.  
Deze mensen presteren het ook om 
tijdens het omhoog lopen te blijven 
praten en ook nog met z’n allen tegelijk.  
Wij besluiten daarom een tijd op een 
mooie plaats van het uitzicht te 
genieten totdat de groep uit het zicht is.  
Ook deze wandeling is een rond-
wandeling en het tweede deel van de 
wandeling lopen we aan de andere 
kant over een schitterende kam, onder 
andere over de Col Bel. Deze route is 
niet gemarkeerd.  
Op de heenweg gingen we met de 
kabelbaan, de terugweg moeten we te 
voet afleggen en dat resulteert in een 
afdaling van zo’n 1200m. En dat is een 
hele klus. 

Daar we iedere keer op hoogte lopen hebben wij geen last van de hoge temperaturen zoals 
beneden in de dalen. Voor ons is het geweldig wandelweer. 



Zondag 10 augustus 

We gaan vroeg op pad voor een geweldige dag. Om 9.00 uurvertrekken we naar het plaatsje 
Perra, 3 km. verderop om van daaruit met 3 kabelbanen van 1320 m naar 2020 m (Bosch de 
Larjes)  te gaan. De route loopt eerst naar beneden naar 1950 m (Rifugio Catinaccio) en 
vervolgens lopen we langs het Rifugio Preuss omhoog. 



Vervolgens langs de Torri del Vajolet naar de Rifugio Passo Principe (Grassleitenpasshütte) 
op 2599 m. Hier gebruiken wij onze meegebrachte lunch. 



 
We beginnen aan de wandeling over de helling van de Catinaccio d’Antermoia (Kesselkogel) 
naar een hoogte van 2770 m. Ver achter ons zien we de Rifugio Passo Principe liggen.  
Deze helling is voor mij een verschrikking. Ik voel me niet echt happy op deze puinhelling en 
moet weer angsten overwinnen. Vanaf de pas hebben we zicht op een magnifiek landschap. 
 



 
Het lijkt wel op een maanlandschap met als bijzonderheid het Lago d’Antermoia. Geweldig!  

Via dit landschap en langs het meer lopen we naar de Rifugio d’Antermoia op 2500 m.  
Daar genieten we van een heerlijk gevulde maaltijdsoep. 
Van daaruit dalen we via een hele lange, maar prachtige, zeer afwisselende, soms moeilijke 
afdaling naar 1320 m. 



Maandag 11 augustus 

Dit is onze eerste rustdag van de vakantie. We slapen uit tot 11.00 uur, vervolgens gaan we 
op ons gemak ontbijten en besluiten we om een rondrit met de camper te maken. 

 
We vertrekken om 
13.00 uur vanaf de 
camping en rijden 
via het altijd drukke 
plaatsje Canazei 
naar de Marmolada 
(gletsjer).  
We hebben deze 
toeristische attractie 
van beneden af 
bekeken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
We vervolgen onze weg via Selva naar Soldo Alto en daarna keren we via de smalle Passo 
Duran en de Passo di San Pellegrino terug naar de camping. Onderweg zijn we nog uitgestapt 
om een grote groep geiten te bekijken die op onze weg lagen.  
Om 17.30 zijn we weer terug op de camping. 
 

Dinsdag 12 augustus 

Weer vroeg op pad. Om 8.45 uur gaan we met 3 kabelbanen naar boven naar het Rifugio 
Ciampedie op 1997 m. We beginnen aan een lange rondwandeling.  

We lopen langs de zuidkant van 
de Zigolade over de Passo delle 
Zigolade, 2579 m en de Passo 
delle Coronelle op 2630 m. Vanaf 
de Passo Coronelle lopen we 
een puinhelling naar beneden. 
Dit is voor mij natuurlijk weer een 
moment om niet blij te zijn.  
Omdat ik het op zo’n helling niet 
fijn vind dat er mensen vlak 
achter mij lopen, roep ik naar 
Wim: “en nu lopen er ook nog 
een paar mensen in mijn nek te 
hijgen, ik stop even”. En wat 
gebeurt er, deze wandelaars 
bedanken mij in het Nederlands 
voor mijn gebaar. Het zijn de 
eerste Nederlanders die wij op 
onze wandelingen tegenkomen. 
 



 
We dalen verder af richting de Rifigio A. Fronza (Rosengartenhütte, 2339 m) middels korte 
steile rotsafdalingen die voorzien zijn van kettingen. Tijdens zo’n afdaling zien wij een 
gezinnetje, vader, moeder, kind van een jaar of 2 en een baby in draagdoek, en een hond. 
Voor ons niet te geloven, dit gezinnetje loopt ook deze route! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Daarna krijgen we een lange wandeling naar de Rifugio Roda de Vael op 2280 m. Daar eten 
we onze laatste boterhammen op en bereiden we ons voor op een hele lange afdaling omdat 
we de laatste kabelbaan hebben gemist. We moeten nog een hoogteverschil van ongeveer 
960 meter overbruggen. Totaal hebben we deze dag ca. 1600 m gedaald. Een hele lange 
dag. 

 



Woensdag 13 augustus 

We hebben deze dag weer uitgeslapen. Het plan was om een korte rondwandeling te maken 
vanaf de parkeerplaats bij de Passo Sella rondom de Sasso Lungo. Maar helaas het lukte 
ons deze keer echt niet om een parkeerplek te vinden. We besluiten om van wandelen af te 
zien en maar een tocht met de camper te doen.  

We rijden over de Passo Gardena, de Passo Campolongo en de Passo Pordoi terug naar de 
camping via het altijd drukke plaatsje Canazei. 
 
 

Donderdag 14 augustus  

We rijden vandaag richting Passo Sella en laten op een hoogte van 2053 m de camper staan 
om van daaruit richting de Piz Boë te gaan wandelen.  
We lopen langs een schitterend watervalletje, waar we een poosje blijven zitten om een kop 
koffie te drinken, omhoog  naar een hoogte 2350 m.  
Daar ik erg moe ben wil ik een tijdje rusten en tijdens deze rustpauze begint het te onweren. 
We besluiten daarop om niet verder te gaan en terug te gaan naar de camper. Wel jammer 
want het leek ons wel een mooie wandeling. Maar voor mij is het wel beter de verdere dag 
als rustdag te beschouwen. 
Die avond regent het heel hard. De eerste regen van onze vakantie. 
 
 



Zwitserland - Graubünden 

15 augustus t/m 21 augustus 

Vrijdag 15 augustus 

Het weer is vandaag veel minder dan de afgelopen 
2 weken het geval is geweest en dat komt ons goed 
uit. We gaan verkassen.  
We rijden naar Zwitserland, richting St. Moritz via 
Bolzano, Merano en Malles. Het grootste deel van 
de rit gaat binnendoor en dat is altijd genieten. 
Bij St. Moritz aangekomen blijkt dat ook hier het erg 
druk is. De campings zijn overvol en we beginnen al 
bijna te geloven dat we geen rustige camping zullen 
vinden. Maar weer hebben we geluk. We rijden 
vanaf Maloja via een weg met heel veel bochten 
naar een klein plaatsje in het dal, Vicosoprano 
genaamd. Hier vinden wij een heel rustige camping 
die wat achteraf gelegen is en  waar ongeveer 10 
plaatsen bezet zijn.  We zoeken een heel mooi 
plekje uit. 
 
 
 
 

 

Zaterdag 16 augustus 

We gaan deze morgen met de camper naar het plaatsje Casaccia (1450 m), een paar 
kilometer verderop. Van daaruit gaan we met de bus naar het plaatsje Maloja (1800 m) en 
om 10.15 uur beginnen we daar dan aan onze wandeling. 



 
Het is een hele lange klim over een goed begaanbaar pad, maar de  beloning voor de uren 
klimmen is er dan ook naar. Ineens ligt het daar dan; een geweldig mooi bergmeer, de 
Lunghinsee (2484 m). Het schittert ons tegemoet in de zon. Dat nodigt natuurlijk uit om een 
poosje te rusten en te genieten van weer een geweldig mooi stuk natuurschoon.  

 
 

 
Na wat gegeten en 
gedronken te hebben 
gaan we verder, want 
we zijn nog niet op 
het voor ons hoogste 
punt, de Lunghinpas 
2645 m. 



 
Daar komen we bij een 
punt wat de drievoudige 
waterscheiding wordt 
genoemd.  
Het regenwater gaat 
van hieruit naar 3 
zeeën, de Noordzee, de 
Adriatische zee en de 
Zwarte zee. Dit is een 
uniek punt in Europa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
We vervolgen de route naar de Septimerpas (Pass da Sett), 2300 m. en vanaf daar lopen we 
via een oude handelsroute terug naar Casaccia alwaar we om 17.30 uur aankomen, dus 
weer een lange dag.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
’s Avonds is er de hele tijd dreiging van regen en onweer en om half 10 vallen dan ook de 
eerste druppels. 



Zondag 17 augustus 

Met de camper eerst naar Pontresina, 
een plaatsje op 1800 m. We lopen deze 
morgen lange tijd door een mooi 
bosgebied om dan uiteindelijk aan te 
komen bij de Hahnensee op 2153 m.  
Een klein bosmeer aan de rand van de 
bos.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na daar wat gegeten en gedronken te hebben lopen we verder, het bos uit en al klimmend 
bereiken we de Fuorcla Surlej op 2755 m en van hieruit hebben we dan ook een prachtig 
uitzicht over de Roseggletsjer en de Tschiernagletsjer aan de voet van de 4049 m hoge Piz 
Bernina, de hoogste top van dit gebied. 



 
Voor het eerst trekken we al onze kleren aan die we bij ons hebben, het regent en hagelt en 
het is vreselijk koud. Maar gelukkig duurt dit niet lang en genieten wij van de prachtige 
afdaling naar het restaurant Rosegg op 2000 m. 

 
Daarna moeten wij helaas nog een te 
lange,saaie brede weg afleggen 
alvorens aan te komen in Pontresina. 
Onze langste wandeldag, het is 
inmiddels 21.15 uur als we de camper 
weer neerzetten op ons plekje op de 
camping. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maandag 18 augustus 

Daar de vorige dag wel heel erg vermoeiend is 
geweest besluiten we een rustdagje te nemen. 
Dus, lekker lang slapen en rustig ontbijten. 
Achteraf blijkt dat het een goede keuze is 
geweest om niet te gaan wandelen.  
Om 15.30 uur stappen we in de camper om 
het plaatsje Soglio te gaan bekijken, een mooi 
klein bergdorpje. Inmiddels is het al wat gaan 
regenen, maar de grootste bui, vergezeld met 
onweer barst los als we weer in de camper 
zijn. 

 
Het regent zo hard dat we eerst maar koffie drinken voordat we richting het plaatsje 
Chiavenna in Italië gaan. Hier kopen we een aantal flessen wijn, want onze voorraad is op.  



Dinsdag 19 augustus 

Ook eerst weer met de camper op pad. We rijden nu naar het plaatsje Punt Muragl 
op1738 m om van daaruit met een kabeltreintje naar Muottas Muragl te gaan op een hoogte 
van 2453 m. Dit treintje rijdt zo steil omhoog, dat, als je je niet vasthoudt je achterover valt. 
Dat gebeurt mij natuurlijk weer en dan staat er ook nog een hond achter mij. Zijn baasje was 
niet echt blij met mij. 

 
 
 
Boven aangekomen dalen we eerst naar 
ongeveer 2300 m om vervolgens via een 
geweldig mooie lange hoogtewandeling 
naar de Georgyhut te lopen. Als we daar 
aankomen zijn we op 3200 m en hebben 
dus een hoogte van 900 m overbrugd. 



Nu nog het laatste stukje, 62 meter en dan zijn we op ons hoogste punt van de vakantie.  
De Piz Languard, 3262 m hoog. We doen over dit laatste stukje een half uur, maar is 
absoluut de moeite waard.  
 
Daar staan we dan met 
nog 4 andere mensen. 
Op zo’n punt moet je 
niet praten, maar alleen 
genieten en dat doen 
we dan ook.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Om je heen zie je alleen toppen 
van bergen, sneeuw en gletsjers. 
Adembenemend mooi! Weer zien 
we de Piz Bernina van 4049 m 
hoog. Onder ons zien we ook de 
Georgyhut liggen, waarlangs we 
omhoog gelopen zijn. 



We blijven nog een poosje op de top om van het uitzicht te genieten. Geen van beiden waren 
we ooit zo hoog geweest. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In elke richting is het uitzicht weer anders. 

Helaas moeten we weer naar beneden, want er wacht ons nog een lange afdaling naar 
Pontresina (1800 m) en vanaf dit plaatsje via de gewone weg naar het treinstationnetje in 
Puntmuragl. Tijdens de afdaling zien we een kudde koeien die waarschijnlijk op weg is naar 
de stal. Een mooi gezicht. 
 
Deze dag is voor Wim en mij de mooiste dag van de vakantie gebleken.  



Woendag 20 augustus 

We gaan deze morgen naar het plaatsje Segl-Maria vanwaar we een kabelbaan naar boven 
gaan. De kabelbaan is nu een gondel en dat is iets waar Wim niet echt blij mee is. Hij heeft 
liever een richeltje om over te lopen, zoals hij zelf zegt. Maar toch stapt hij in en we gaan van 
1803 m naar 2313 m. 

 
De wandeling van deze 
dag is een rustige, niet 
al te moeilijke.  
We lopen langs enkele 
meertjes tot aan een 
hoogte van 2700 m om 
vervolgens weer af te 
dalen naar het dal op 
1803 m.  
Vandaag hebben we 
ook een mooi zicht op 
de grote meren van 
Silvaplana en van Sils. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Donderdag 21 augustus 

We worden wakker en tot onze verrassing regent het, de eerste keer deze vakantie dat we 
met regen wakker worden.  
De lucht ziet grauw, geen blauw stukje te zien. Het ziet er niet naar uit dat het deze dag nog 
echt mooi wandelweer wordt. We denken niet lang na wat we deze dag gaan doen. We gaan 
naar huis, een dagje eerder dan de bedoeling is. We moeten nog wel even wachten voordat 
we kunnen vertrekken, want de receptie van de camping gaat pas om 10.30 uur open en we 
moeten nog afrekenen. Om 11.00 uur is het dan zover en we kunnen gaan.  
We rijden via Liechtenstein en Oostenrijk naar Duitsland.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die avond overnachten we op de camperplaats in Rottenburg aan de rivier de Neckar ten zuiden 
van Stuttgart.  
 
We besluiten deze dag op een kleine terrasje van een leuk restaurantje waar we lekker eten en 
uitgebreid (Trudi) drinken. 
 
 

Vrijdag 22 augustus 

Vandaag nog het laatste stukje van onze rit naar huis. Eerst naar de bakker om nog het 
nodige brood in te slaan. Middels een rustige rit over de autoweg komen we in de middag 
thuis aan. 
 
Het is een vakantie geweest waar we allebei met heel veel goeie herinneringen aan zullen 
terugdenken. Samen hebben we het geweldig gehad. De wandelingen waren indrukwekkend 
mooi. Het weer geweldig, de temperatuur ideaal om te lopen. Ik heb veel geleerd tijdens de 
wandelingen en heb diverse keren mijn grenzen verlegd. Wim heeft mij door de “enge” 
momenten heen geholpen, een betere gids had ik mij niet kunnen wensen. 


