
Italië: Dolomieten

Trentino Alto Adige (=Südtirol)

Camping Olympia
Dobbiaco (= Toblach)

10 juni t/m 1 juli 2017
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Zaterdag 10 juni Heel - Hohenstadt 501 km
Voor deze vakantie hebben we ons oog laten vallen op de Dolomieten en wel op het tweetalige Val Pusteria (= Pustertal). We trekken om 8 uur de
deur achter ons dicht en gaan op pad. Het eerste gedeelte van de reis gaat voorspoedig maar als we zo'n 100 km voor Koblenz zijn wordt het wel erg
druk. Als we uiteindelijk Koblenz achter ons hebben gelaten is het weer rustig op de weg. Om 4 uur arriveren we op onze doorreiscamping in
Hohenstadt, een prima camping met een restaurant waar we natuurlijk een schnitzel eten.
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Zondag 11 juni Hohenstadt- Dobbiaco 406 km
Na het ontbijt met verse broodjes vertrekken we deze morgen een uurtje later dan gisteren. Ook nu gaat de reis voorspoedig totdat we de Duits-
Oostenrijkse grens passeren. Vanaf daar is het heel erg druk en kunnen we niets anders doen dan in de rij auto's en campers aansluiten. Op zich is
dat niet zo heel erg want de omgeving is prachtig. Als we na Imst op de autoweg aankomen is de drukte weer voorbij en rijden we vervolgens
probleemloos naar de door ons thuis uitgezochte camping Olympia op 3 km van Dobbiaco. Een prima camping met grote plaatsen en mooi sanitair en
voor de liefhebbers een zwembad en twee restaurants.
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12 juni Dobbiaco (Toblach) 6,2 km
Laagste punt: 1180 m Hoogste punt: 1242 m Totale stijging / daling: 80 m

Op onze eerste dag op de camping doen we het rustig aan en lopen we 's middags naar het centrum van Dobbiaco.
Dit centrum kun je bereiken via een mooi wandelpad wat te bereiken is via een achteringang op de camping.

Als we de camping hebben verlaten steken we een beekje over middels
een brugje over een oude stuw.

Het eerste deel van het wandelpad gaat door een bosgebied,
vervolgens wordt het meer open.
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We hebben al gauw een mooi zicht op het Val Pusteria.
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In Dobbiaco zien we voor ons een ongewoon beeld. Een muziekgezelschap dat een begrafenis heeft
begeleid.

Na een paar boodschappen te hebben gedaan lopen we aan de andere kant van het dorpje weer
richting de camping. Nu hebben we zicht op de Sextener Dolomieten.
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13 juni Versciaco - kabelbaan - Monte Elmo - Rif. Gallo Cedrone - kabelbaan 7,2 km
(Vierschach - kabelbaan - Helm - Hahnspielhütte - kabelbaan)

Laagste punt: 2050 m Hoogste punt: 2434 m Totale stijging / daling: 420 m

Onze eerste echte wandeling vandaag, we
hebben er zin in. We rijden met de auto naar
Versciaco waar we de kabelbaan nemen naar
een hoogte van 2050 m.
Zo hebben we de eerste 900 m relaxed
overbrugd.

Na een paar minuten wandelen begint dan de stijging door
een leuk wandelgebiedje voor kinderen. Kleine huisjes en
een blote voetenpad, maar wij houden onze wandelschoenen
maar aan.
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Na ruim drie kwartier stijgen vinden we dit een prachtige plek voor een pauze.
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Goed uitgerust
beginnen we aan het
laatste stuk van de
klim.

Het huis dat we vanaf
beneden zien is het
hoogste punt van de
dag: de top van
Monte Elmo.
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Hier gaat het wat
steiler omhoog.

Even later staan we op de grens van Italië en Oostenrijk.
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In de twee wereldoorlogen is in dit gebied hard gevochten
en een vervallen bunkercomplex is hier nog getuige van.
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Boven aangekomen
zien we aan de ene
kant de Italiaanse
Dolomieten en ...

... aan de andere
kant de Oostenrijkse
Alpen.
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Boven op de top zien we dat we nog steeds op de
grens lopen van Italië met Oostenrijk.

Als we het eerste stuk van de afdaling hebben
gehad bestuderen we aan de hand van de
overzichtskaart de bergen en laten we vervolgens
Oostenrijk weer achter ons.
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Tijdens de afdaling zien we onder ons
de Rifugio Gallo Cedrone, daar willen
we naar toe.

Aangekomen bij de Rifugio doen we ons
tegoed aan een heerlijke lunch om daarna
verder af te dalen naar de kabelbaan.

De eerste wandeldag zit erop en deze is voor mij, Trudi, helaas slecht verlopen. De blessure die ik had en waarvan ik dacht dat deze
geen problemen meer zou opleveren, sloeg keihard toe. Omhoog lopen ging goed maar het afdalen deed zoveel pijn dat het mij heel veel
moeite kostte om beneden aan te komen. Ik ben weer terug bij af en heb moeten besluiten voorlopig geen wandelingen meer te
ondernemen.
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14 juni Camping - Villabassa - Valle di Casies- Colle di Dentro - Monguelfo - camping 38 km
(Camping - Niederdorf - Gsieser Tal - Innerpichl - Welsberg - camping)

Laagste punt: 1097 m Hoogste punt: 1481 m Totale stijging / daling: 890 m

We besluiten na de lunch een korte fietstocht te gaan maken en daar ik, Trudi, een elektrische fiets heb kost mij dit geen extra inspanning
zoals dat met wandelen wel het geval is.

Onze tocht gaat over kleine weggetjes hoog boven het dal met veel
hoogtemeters. Een mooie tocht!
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15 juni Moso/Sesto - kabelbaan Croda Rossa - Fortificazione Opera 10 - Castelliere - Rudi - k.baan 11 km
(Moos/Sexten - kabelbaan Rotwand - Opera 10 bunker - Burgstall - Rudi Hütte - kabelbaan)

Laagste punt: 1896 m Hoogste punt: 2229 m Totale stijging / daling: 760 m

Vandaag staat er weer een wandeling op het programma. Althans voor Wim. Ik ga mee met de kabelbaan naar boven en zoek daar een mooi plekje
in de zon, vlak bij een hut voor een kop thee of iets fris. Met mijn smartphone en een tablet vol met leesboeken vermaak ik me wel.

Terugblik op Trudi en
de hut.
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Eerst een stukje door het bos ...

... en dan onder langs de Croda Rossa
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Na 1,5 uur zie ik (Wim) de schietgaten van Opera 10.

Deze bunker is in opdracht van Mussolini in het begin van de tweede
wereldoorlog gebouwd als verdediging tegen de Duitsers. Hij is in de berg
gebouwd en bestaat uit tunnels op verschillende niveaus met een totale
lengte van 1,5 km en andere vertrekken. Er was plaats voor 120 soldaten.
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De ingang is ooit dichtgemetseld, maar in de muur is er een gat 'ontstaan', waar makkelijk
doorheen te kruipen is.
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Opletten waar je loopt;
zonder goede zaklamp
niet naar binnen gaan!
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Na een half uur in de heerlijke koelte kan de zaklamp weer uit en kies ik voor
een hogere terugweg.
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Diep beneden zit Trudi op me
te wachten.
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Nog een hap(je) en drank(je) met heerlijk uitzicht op het terras van Rudi.
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16 juni Dagje camping 0 km

17 juni Moso/Sesto - kabelbaan Croda Rossa - Malga Anderter - Rif. al Fondo Valle - Moso 10 km
(Moos/Sexten - kabelbaan Rotwand - Anderter Alpe - Talschlusshütte - Moos)

Laagste punt: 1361 m Hoogste punt: 2149 m Totale stijging 505 m Totale daling: 1070 m

Trudi past met haar blessure op de
caravan en Wim trekt de bergen in.
Weer met de bekende kabelbaan vanuit
Moso omhoog en na een beetje bos loopt
de route al snel hoog boven het Val
Fiscalina (Fischleintal).

De uitzichten zijn erg mooi.



29



30



31

Ik besluit om een omweg te nemen langs
het openluchtmuseum van de Anderter
Alpe met resten van de
verdedigingswerken van de 1e
wereldoorlog.

Achteraf gezien is de toegevoegde
waarde niet erg groot.
Als je dit museum overslaat, bespaar je
bijna 2 km en 150 hoogtemeter.
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De weg door het dal terug is geliefd bij veel wandelaars.
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Het laatste gedeelte naar het parkeerterrein
bij de kabelbaan staat vol bloemen.
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18 juni Val Fiscalina - rondom de Cima Una met de Tre Cime de Lavaredo - Val Fiscalina 4 km 15 km
(Fischleintal - rondom de Einserkofel met de Drei Zinnen -Fischleintal)

Laagste punt: 1470 m Hoogste punt: 2561 m Totale stijging / daling 1300 m

Wim loopt en fietst een ontzettend mooie, maar ook zware tocht langs de volgende berghutten:

Ristoro Piano Fiscalina Fischleinbodenhütte auto geparkeerd (€ 5), met de fiets verder
Rif. Al Fondo Valle Talschlusshütte fiets gestald, te voet verder
Rif. A. Locatelli-Innerkofler Drei-Zinnen-Hütte zicht op de bekende Tre Cime
Rif. Pian di Cengia Büllelejochhütte
Rif. Zsigmondy-Comici Zsigmondy-Comici-hütte
Rif. Al Fondo Valle Talschlusshütte weer op de fiets
Ristoro Piano Fiscalina Fischleinbodenhütte weer in de auto
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Vanaf het begin gaat het
stevig omhoog door laag
struikgewas.
Het uitzicht wordt steeds
mooier, maar de 'muur' in de
verte zal nog wel veel
zweetdruppeltjes kosten.
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Na bijna twee uur lopen sta ik bij de erg bekende Tre Cime de Lavaredo. Ik heb niet gekozen voor het standaardrondje om de Tre Cime.
Vooral in de zomer en in weekenden is het daar file lopen. Op mijn weg naar boven heb ik nauwelijks mensen gezien, maar de rest van de tocht wordt
wel drukker.
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Ook in de richting waar ik vandaan kom is het uitzicht zeker de moeite waard.
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De route gaat verder over een uitstekend pad en blijft enige tijd op hoogte.
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Nog 'even' 200 m omhoog naar een pas en daar wordt weer een nieuw blik Dolomieten opengetrokken.
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Nog een klein stukje tot de hut. De Italiaanse vrolijkheid is al
van ver te horen.
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Na een stevige afdaling weer
een mooi gelegen hut.
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Als ik dit raampje in de rotswand zie,
moet ik natuurlijk kijken wat daar
achter zit. Even verder vind ik de
ingang van een grot en gelukkig heb
ik een lamp bij me.
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Even later zie ik het dal met de
hut waar de fiets staat en 2 km
verder de auto.

Ik kijk terug op een prachtige tocht, misschien wel de mooiste bergwandeling die ik ooit gemaakt heb.
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19 juni Moso/Sesto - kabelbaan Stiergarten - Monte Arnese - Sella di Nemes - Rif. Klammbach 11 km
(Moos/Sexten - kabelbaan Stiegarten - Hornisch Eck - Hochgrantenjoch - kabelbaan - Moos)

Laagste punt: 1942 m Hoogste punt: 2566 m Totale stijging / daling 800 m

Vandaag samen met de kabelbaan
omhoog; Trudi wacht boven met een
lekker zonnetje, uitzicht en een boek
en Wim maakt een mooie tocht.

Vanaf de kabelbaan gaat het direkt
steil omhoog over een pad tussen
veel bloemen.
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Vlak voor de eerste top nog de resten van de oude verdedigingswerken.
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Het pad volgt nu de grens zodat ik steeds met mijn rechtervoet in Italië en met mijn linkervoet in Oostenrijk loop.
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Na twee toppen en een pas begin ik
aan de afdaling, weer vol bloemen.



69



70



71



72



73

Na de Klammbach hut is het nog één
(stijgende) kilometer naar de kabelbaan.

Beneden nog even nagenieten op het terras van Henn Stoll
Pollaio.
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20 juni Camping - Lago di Dobbiaco - Lago di Landro - Passo di Cima Bianche - camping 40 km
(Camping - Toblacher See - Dürrensee - Im Gemärk - camping)

Laagste punt: 1196 m Hoogste punt: 1535 m Totale stijging / daling: 500 m

Vandaag stappen we op de fiets en volgen een onverharde weg vanaf de camping naar het zuiden tot de pas.

De Toblacher See.
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We komen langs een punt waar je met enige moeite de bekende Tre Cime kunt
zien. Ze zijn zelfs in hout nagebouwd.
Er zijn genoeg toeristen die zich deze 'buitenkans' niet laten ontgaan.
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De Dürrensee met zicht op de Monte Cristallo
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Af en toe kruisen we een droge rivierbedding.

Bij de pas natuurlijk een restaurantje.
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De terugweg bergaf
gaat natuurlijk snel.
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21 juni Camping - Valle di Anterselva - Passo Stalle - Deferegger Tal - Kals - Lienz - camping  170 km
(Camping - Antholzer Tal - Staller Sattel - Deferegger Tal - Kals - Lienz - camping)

Vandaag doen we lui: een rondtocht door Italië en
Oostenrijk.

Eerst moeten we de Staller pas over. De weg omhoog is zo
smal dat het verkeer niet in twee richtingen tegelijk kan
rijden. Daarom mag je een kwartier per uur door.

Boven is de grens: we gaan van het Italiaanse Antholzertal naar het
Oostenrijkse Defereggental.
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Net boven Kals vinden we een oud Jausenstation waar we met een mooi uitzicht en veel wind genieten van een hapje en een drankje.
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22 juni Rif. Prato Piazza - (Wim: Monte Specie) - Rif. Vallandro - Rif. Prato Piazza Trudi: 5 km; W: 10 km
(Plätzwiesenhütte - (Wim: Strudelkopf) - Dürrensteinhütte - Plätzwiesenhütte)

Laagste punt: 1970 m Hoogste punt: 2307 m Totale stijging / daling 450 m

Vandaag naar een hoog gelegen plateau: de Plätzwiese. Voor 10 uur 's morgens mogen er maximaal 100 auto's voor € 8 omhoog. We vertrekken op
tijd en kunnen zonder problemen naar boven. Trudi neemt daar op haar gemak de vlakke weg naar de Dürrensteinhütte en Wim loopt daar via een
hogere weg ook naar toe. Beide wegen bieden veel mooie uitzichten.
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Deze brug is niet voor voetgangers, maar voor
de waterleiding.
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Beneden ligt de
Dürrenstein-
Hütte en op de
achtergrond de
Monte Cristallo.
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Bij het Strudelkopfsattel nog een herinnering
aan de eerste wereldoorlog.
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Op de top met in alle richtingen een prachtig uitzicht.
Natuurlijk zie ik (ver weg) ook de Tre Cime
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Bij de Dürrensteinhütte ontmoeten we
elkaar weer en lopen we terug naar de
auto.
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23 juni Rif. Bosi - Monte Piana - Monte Piano - Rif. Bosi 6 km
Laagste punt: 2210 m Hoogste punt: 2325 m Totale stijging / daling 320 m

Vandaag naar het openluchtmuseum op de Monte Piana. Op het plateau van de Monte Piana en Monte Piano is er in de eerste wereldoorlog een
lange en bloedige slag geleverd tussen het Italiaanse leger en het Oostenrijks-Hongaarse leger. Op de berg zijn er tussen 1915 en 1917 ongeveer
14000 soldaten gesneuveld.

We rijden eerst naar Lago di Misurina. Daar gaan we met een jeep verder naar boven.

Boven loopt Trudi een piepklein rondje van ongeveer 500 m bij de Rifigio Bosi en ik maak een
grotere ronde langs de randen van het plateau (zie ook de foto bij 26 juni).
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Diep beneden de Dürrensee.
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Ik kan het natuurlijk niet laten om nog een keer de meest gefotografeerde berg van Italië te fotograferen.
Hier vanaf de zijkant zodat je niet alle drie de pieken ziet.
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Terug over het plateau naar de Rifugio Bosi waar
Trudi op me wacht.
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24 juni Camping - Sillian - Tessenberg - Anras - Sankt Justina - Mittelwald - Sillian - camping 79 km
Laagste punt: 908 m Hoogste punt: 1324 m Totale stijging / daling: 1330 m !

We stappen weer op de fiets en gaan richting het Oostenrijkse Lienz.

Heen proberen we hoog boven het dal te fietsen, terug gaan we over
de Pustertaler Radweg door het dal. Dit is een erg geliefde fietsroute,
vooral in de richting Lienz (bergaf).
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Zicht op Sillian met het kasteel.

Geldt alleen voor erg oude modellen?
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Weer beneden bij de Drau.
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We passeren weer de grens en worden in 3 talen welkom geheten.
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25 juni Dagje camping 0 km
's Nachts en 's morgens regen, 's middags droog.

26 juni Rif. Col de Varda - Forc. di Misurina - Forc. della Neve - Rif. Città di Carpi - Rif Col Varda 8,5 km
Laagste punt: 1963 m Hoogste punt: 2471 m Totale stijging / daling 740 m

We rijden naar het meer van Misurina (toeristisch met veel grote hotels) waar we de stoeltjeslift
naar de Rifugio Col de Varda nemen.
Trudi vindt een mooi plekje en Wim begint aan een rondwandeling.

Het pad naar de Forcella di Misurina begint met een rustige stijging.
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In de verte is duidelijk het plateau te zien waar we 23 juni zijn geweest.
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Achter me de Rifugio Col de Varda.
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Het laatste stuk naar de Forcella di Misurana gaat erg steil omhoog. Om een
idee te krijgen van de afmetingen: zoek de andere wandelaars op beide foto's.
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Aan de andere kant gaat het
over veel losse stenen zeer
steil omlaag.
De staalkabels zijn zeker
nodig.
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Aan de andere kant van het dal loopt het pad omhoog naar de Rifugio Fonda Savio,
maar ik ga beneden rechtsaf naar de Rifugio Città di Carpi.
Er komt eerst weer een flinke stijging naar de Forcella della Neve.
De naam zegt het al: hier ligt meestal sneeuw.

Even bukken.
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Eenmaal boven een vooruitblik en een terugblik.

De afdaling blijkt zeer steil te zijn zonder beveiligingskabels en
met veel losse stenen. Een pad is ook niet overal aanwezig.
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Na het moeilijkste deel weer wegwijzers en keurige paden.

Op de route over de Forcella della Neve heb ik geen andere
mensen gezien.
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Nog een laatste terugblik op de Forcella della Neve.
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De hoek om en dan verandert het hele landschap.
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Bij de Rifugio Città di Carpi is het
erg druk.

De hut blijkt ook een geliefd doel te zijn voor lagere scholen.
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Nog een kleine 4 km terug naar de Rifugio Col de Varda over een breed pad; eerst geleidelijk dalend, daarna weer stijgend.
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Nog even lekker genieten op het terras van de rifugio
en dan weer met de stoeltjeslift naar beneden.
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Nog een laatste foto van het meer van Misurina en dan weer terug naar de camping.
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28 juni Camping - Valdaora - Brunico - Chienes - camping 78 km
(Camping - Olang - Bruneck - Kiens - camping)

Laagste punt: 794 m Hoogste punt: 1276 m Totale stijging / daling: 1180 m

Het regent een beetje en de vooruitzichten zijn niet heel goed. Om 11 uur is het droog en volgens de
buienradar blijft het ook een tijdje droog. Dus we stappen op de fiets om nu een tocht in westelijke richting te
maken. In grote lijnen volgen we de Pustertal-Radweg.

In Monguelfo gaan we van deze fietsroute af om een hoger gelegen weg te volgen. In Valdaora komen we
weer op de route.
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Tussen Valdaora en Brunico slingert de
route mooi langs de Rienza en gaat twee
keer door een tunnel.
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Een 26 m hoge steunpilaar van een verdwenen brug is door een schilder goud geverfd.
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In Brunico verlaten we de route even om door een winkelstraat te lopen.
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In Chienes vinden we dat we ver genoeg hebben gefietst en draaien om.

Bij Valdaora nemen we de route die als Panoramaweg staat aangegeven.

De laatste 10 km moeten helaas de regenjassen aan, maar desondanks
is het een erg mooie route geweest met de nodige klimmetjes.
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29 juni Dagje camping 0 km

30 juni Dobbiaco - Walldorf 566 km
Daar de blessure van Trudi nog steeds niet over is besluiten we een weekje eerder dan gepland naar huis te gaan. De luifel hebben we
gisteren al afgebroken dus zijn we deze morgen snel klaar. Als we de kosten van de camping hebben voldaan vertrekken we even voor
half 9. Het eerste gedeelte van de reis gaat voorspoedig, maar helaas krijgen we daarna de nodige files. Om 6 uur komen we aan op de
voor ons bekende camping in Walldorf. Nadat we in het zonnetje eerst nog genieten van een koud glas bier/rosé gaan we daarna naar
het restaurant van de camping.

Zaterdag 1 juli Walldorf - Heel 352 km
Vandaag hoeven we niet zoveel km's als gisteren dus ontbijten we op ons gemak. Om 9 uur laten we de camping achter ons en na een
probleemloze rit zijn we om 2 uur thuis.




