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Zondag 13 mei Lauterburg - Hopfgarten 309 km

Na twee mooie weken in de Schwäbische Alb is het tijd geworden om weer te vertrekken. Ons doel is het plaatsje Hopfgarten in het Brixental. De reis
gaat voorspoedig, het is mooi weer en het is niet al te druk op de weg. Als we rond 3 uur op camping Reiterhof aankomen is de receptie nog dicht.
Maar na één druk op de bel komt de eigenaresse naar buiten en met haar hulp zoeken we een mooi plekje uit met uitzicht op de Hohe Salve.

Zodra de caravan staat gaan
we eerst voor een koele
dronk want het is warm.
Daarna zet Wim de luifel nog
op.
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14 mei Markbachjoch - Horlerstiegl - Turmkogel - Horlerstiegl - Lanerköpfl - Marbachjoch 10 km
Laagste punt: 1436 m Hoogste punt: 1621 m Totale stijging / daling: 480 m

De zon schijnt als we wakker worden dus pakken we na het ontbijt onze rugzakken in en vertrekken met de auto naar Niederau, 8 km, om vervolgens
met de Markbachjochbahn die ons vanaf 835 m naar 1465 m brengt.

Als we boven komen worden we weer helemaal blij van de prachtige natuur en we gaan snel op weg.
Het eerste deel wandelen we over een prima te belopen pad.



3

Een half uurtje later komen we aan bij de Horlerstiegl, een heel bijzonder kapelletje
met misschien wel 1000 bidprentjes. Heel bijzonder om te zien.



4

Op deze foto kijken we terug en zien in de verte de Hohe Salve, die we vanaf de camping zo goed kunnen zien.



5

We zijn inmiddels het bos ingedoken en na een behoorlijke stijging van zo'n 20 minuten
over een smal pad komen we boven waar we een aantal meertjes zien.



6

We besluiten hier een pauze te houden.



7

Na de pauze krijgen we gelijk een
behoorlijke afdaling om vervolgens
weer omhoog te lopen.

We zien diverse oude huisjes die in
de zomer als onderkomen dienen.



8

We hebben al aardig wat terrein afgelegd als we bij
dit vrijwel nieuwe kapelletje aankomen.
Er naartoe loopt een korte kruisweg waarvan alle
voorstellingen op glas geschilderd zijn.



9

Heel mooi zijn de man en vrouw die, zoals op de foto te zien is, uit hout gesneden zijn.

Bij het kapelletje zijn voldoende zitplaatsen voor iedereen.

Ondertussen zijn de wolken talrijker geworden en
ook de zon laat het nu afweten. We trekken een
jas aan en gaan op weg voor het laatste deel van
de wandeling dat afdaalt over een smal pad met
veel stenen en boomstronken.

We gaan weer met de kabelbaan naar beneden
en hebben er een mooie eerste niet al te zware
wandeling in de Alpen opzitten. Zoals voorspeld
begint het rond een uur of half vijf te regenen en
ook valt er zo nu en dan een klap onweer.
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15/16 mei Reiterhof 0 km
Twee regenachtige dagen op de camping.

17 mei Reiterhof - Gruberberg - Straubing Käsealm 22 km
Laagste punt: 612 m Hoogste punt: 892 m Totale stijging / daling: 600 m

Gelukkig is het opgehouden
met regenen en kunnen
vandaag weer onze
wandelschoenen aan.

We vertrekken vanaf de
camping en zien ondanks de
bewolking de top van de
Hohe Salve liggen.



11

Even later lopen we door een leuk straatje in het dorpje Elsbethen.

Inmiddels is de weg behoorlijk steil geworden en mocht men dorst hebben dan kan
je hier terecht (kopje hangt klaar).



12

Onze weg blijft stijgen over de Gruberberg en dat betekent mooie uitzichten.



13

Ook zijn hier overal kleine watervalletjes te zien.

Inmiddels zijn we weer gedaald en lopen dieper het dal in op weg naar de Straubing
Käsealm.



14

Na weer een klim te hebben overwonnen komen we na zo'n 10
km aan bij de alm, de kleinste alm die wij ooit hebben gezien.
Als we binnenkomen worden we door iedereen hartelijk
welkom geheten.



15

De alm is zo klein dat er maar één tafel te vinden is waar
iedereen aan plaats kan nemen en waar er 10 mensen aan
kunnen zitten. De kachel brandt en het is er warm.

Het is een gezellige boel en het wordt nog gezelliger als
de eigenaresse een schnapsmachine op tafel zet die
ronddraait en iedereen van een schnaps voorziet.
Op het filmpje (zie https://youtu.be/bUgU3Zt3C1Q ) is te
zien hoe deze werkt.

https://youtu.be/bUgU3Zt3C1Q
https://youtu.be/bUgU3Zt3C1Q
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Uiteindelijk vertrekken we weer vanaf de alm want het is nog een heel
eind wandelen voordat we op de camping zijn.
De terugweg loopt geleidelijk naar beneden langs de beek met zo nu
en dan een watervalletje.

Op zandwegen is het niet de bedoeling om in het midden te rijden.



17

Als we om even na 5 uur op de camping aankomen kijken we terug op een fijne dag met
toch wel een heel bijzondere tijd daar in dat kleine restaurantje op de Straubing Käsealm.
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18 mei Schönangeralm - Kastensteig - Glöckhausstein - Siedeljoch - Schönangeralm 11 km
Laagste punt: 1169 m Hoogste punt: 1701 m Totale stijging / daling: 590 m

Vandaag rijden we eerst met de auto in zo'n 30 minuten naar de Schönangeralm. Vanaf de parkeerplaats gaat de wandeling langzaam omhoog.



19

We zien een aantal hutjes bij elkaar
liggen en vragen ons af waarvoor deze
dienen.

Ons pad loopt langs de beek en blijft rustig omhoog gaan. Dit steenmannetje is één van
de velen die waarschijnlijk door kinderen gemaakt zijn.



20

Nadat we ruim een half uur redelijk op ons gemak hebben kunnen
lopen krijgen we nu een heel ander pad voorgeschoteld: de
Kastensteig, het is smal met veel keien en hoge opstapjes.
Ook is het glad door het vele water dat de afgelopen dagen is
gevallen en vanaf de berg een weg naar beneden zoekt.



21

Natuurlijk brengen we deze waterval een bezoekje.

Bijna boven.



22

Nu zijn we bij de Glöckhausstein
aangekomen, een mooie kleine rotspartij met
een duivelse geschiedenis.



23

Daarna dalen we af en komen in een gebied waar nog wel heel erg veel water ligt.



24

Hier is goed te zien hoe wij ons een weg moeten zoeken door het water.



25

Om de beek over te steken valt nog niet mee, maar gelukkig komen we droog
aan de overkant.

Dit roept om een goeie timmerman.



26

We steken dit goed te belopen pad over om nog een stukje verder over een smal pad omhoog te lopen.



27

Nog even wat water overwinnen en dan is het tijd voor een
lange pauze net over het Siedeljoch met uitzicht op het
volgende dal.



28

Wim kan nog net zijn evenwicht behouden.



29

We gaan weer terug en nemen nu
een breed pad naar beneden. We
hebben een mooi zicht over de
omgeving ...

maar ook de kleine dingen zijn de moeite waard om te fotograferen.



30

Beneden aangekomen bij de alm zijn er wat meer 'toeristen' dan vanmorgen.
Het winkeltje met souvenirs is open en voor 1 euro heb je Oostenrijkse zang
en dans.

Ook het boemeltreintje, die de toeristen komt ophalen, doet goeie zaken.

Wij gaan naar de auto en beginnen aan de rit naar de camping
en kijken terug op een waterrijke wandeling.
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19 mei 2 x rond de Hohe Salve: van bergstation naar middelstation kabelbaan 10 km
Laagste punt: 1174 m Hoogste punt: 1829 m Totale stijging: 210 m Totale daling: 850 m

Voor de verandering stappen we deze morgen op de fiets en rijden naar Hopfgarten. Daar pakken we de kabelbaan naar de Hohe Salve en we
hebben dan zonder moeite bijna 1200 hoogtemeters overwonnen.

Voordat we aan de wandeling beginnen kijken we eerst even wat rond
op de top van de Hohe Salve. Helaas is het kerkje gesloten.

Ook aan de kinderen wordt steeds meer gedacht.
Hier kunnen ze laten zien dat ze al bijna volleerd klimmer zijn.
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We hebben in alle richtingen mooi zicht over de omgeving en kijken in de verte op het echte hooggebergte.



33

Dan beginnen we toch echt aan de wandeling waarbij we weinig
omhoog hoeven te lopen maar wel veel naar beneden.

Bij het begin van de wandeling zien we verschillende objecten zoals
zonnewijzers, een kleine rotspartij en een replica van het kerkje dat
op de Hohe Salve staat en natuurlijk veel bloemen.



34



35

Daar we 2x om de berg heen lopen krijgen we iedere keer een ander uitzicht voorgeschoteld.



36

De omgevallen boom verspert het pad
volledig en er is geen andere optie dan
erover heen klimmen.

Even later zien we twee eenden in het gras en wij vinden dat bijzonder.
We hebben nog nooit eenden in de bergen gezien.



37

Deze koeien trekken zich van
niemand wat aan en staan rustig
te herkauwen.

Een aantal wegwijzers staan te wachten op het zomerseizoen zodat ze geplaatst kunnen worden.



38

Zo nu en dan wandelen we een
stukje door het bos.



39

In de verte zien we de Pölven, een berg waar we in 2009 omheen gelopen hebben.



40

De kabelbaanstoeltjes en sneeuwkanonnen
staan te wachten op de winter.



41

Bij dit meer, waarvan het water in de winter wordt gebruikt om sneeuw te maken, houden we een pauze.

Hierna is het niet lang meer afdalen naar het middelstation van de kabelbaan die ons weer terug brengt naar Hopfgarten.



42

20 mei Ellmau: Hartkaiserbahn - Zinsberg - Tanzbodenalm 11 km
Laagste punt: 1367 m Hoogste punt: 1674 m Totale stijging / daling: 530 m

Daar gisteren veel kabelbanen open zijn gegaan hebben we nu meer keuze vanaf
welke kabelbaan we willen gaan wandelen. Vandaag is dat de Hartkaiserbahn in
Ellmau. De mist is nog volop aanwezig als we naar boven gaan.

Maar eenmaal boven zien we de toppen van de bergen (Wilder Kaiser) boven de
wolken uitkomen, een prachtig gezicht.



43

Op deze foto zien we de Kitzbüheler Horn, waar we in 2015 bovenop hebben gestaan,
ook boven de wolken uit tornen.

Het zijn niet alleen de uitzichten die we bij de kabelbaan zien. Het is hier een waar
kinderparadijs waarvan we aan het einde van de dag nog een paar foto's hebben
genomen. Nu laat Wim even zien dat ook het kind in hem nog niet weg is.



44

Maar er is ook aan gedacht om de kinderen nog het één en ander te leren. Hier loop ik onder een paar grote keien door een parkje in waar diverse
soorten grotere keien liggen waarbij de naam van de soort steen en de plaats waar ze vandaan komen vermeld wordt.



45

Dan wordt het tijd om aan de echte wandeling te beginnen, maar na 10 minuten zit ik alweer op een bankje te genieten.



46

Gisteren waren we verbaasd dat we eenden zagen, ook vandaag zien we er weer.
Dit keer wel heel bijzondere.

We zijn op zo'n 1560 m hoogte als een
sneeuwveldje ons pad "verspert".



47

Het leven van een koe in de bergen is toch wel heel relaxed.



48



49

We hebben ondertussen alweer de nodige stijgingen gehad en hier zijn we aangekomen op het hoogste
punt van vandaag, de Zinsberg. De VVV laat waarschijnlijk deze foto van het kruis in zijn folder zien.

In werkelijkheid staat het kruis tussen de eindpunten van 3 skiliften.



50

Maar we hebben er wel een mooi uitzicht met in de verte de Hohe Salve waar we gisteren gelopen hebben.



51

Als we even later weer bij een
waterbekken komen wat gebruikt
wordt om sneeuw te maken zien we
dit leuke hutje. Het blijkt een
piepklein restaurantje te zijn waar je
uit een 6-tal drankjes je keuze kan
maken, maar helaas is het gesloten.



52

Daarom lopen wij nog een poosje verder en zien even later in de verte de Tanzbodenalm liggen.

De Tanzbodenalm is
prachtig aan de buitenkant
maar de binnenkant is nog
mooier om te zien.
Het restaurant is
opgetrokken met prachtige
balken en voor iedereen is
er ruimte genoeg.

Wij doen ons tegoed aan
een heerlijke salade met
kip.



53

Na deze pauze krijgen we eerst een steile afdaling voor de kiezen om daarna middels een behoorlijke stijging weer bij de kabelbaan uit te komen. Het
is inmiddels behoorlijk druk geworden in het kinderparadijs.

Wij kiezen ervoor om de kabelbaan naar beneden te nemen
en zijn het erover eens dat het een heel mooie wandeling is
geweest, ondanks dat de zon het af heeft laten weten.
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21 mei Westendorf: Alpenrosenbahn - Gampenkogel - Kreuzjöchlsee 8,3 km
Laagste punt: 1605 m Hoogste punt: 1957 m Totale stijging / daling: 480 m

De zon laat zich al volop zien als we deze morgen vertrekken voor een volgende wandeling. We gaan naar Westendorp, zo'n 8 km vanaf onze
camping, en stappen daar in de Alpenrosenbahn. We vertrekken vanaf 800 m en stappen uit op 1765 m dus hebben we gelijk al 1000 m overbrugd.

Ook boven bij de kabelbaan is er aan de kinderen
gedacht. De speelhuisjes staan keurig in een rijtje
te wachten op de jonge bezoekers.
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De wandeling begint over een goed te belopen breed pad waar de sneeuw nog niet helemaal is verdwenen.
De 1957 m hoge Gampenkogel, ons doel van vandaag, zien we al goed liggen.
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De beklimming over een smal en steil pad heb ik hier bijna gehad..
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Op de top wordt een Noors meisjesteam, welke sport zij vertegenwoordigen weten wij niet, door de begeleider op de foto gezet.



58

Wij houden er een lange pauze en kijken onder andere uit op de Kreuzjöchlsee waar we later langs zullen lopen.

Na zo'n drie kwartier van het uitzicht genoten te hebben dalen we af over een smal pad met de nodige
keien en afstappen.

Daarna is het nog maar een paar minuten naar de Kreuzjöchlsee waar de Gampenkogel mooi in
spiegelt.
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Vanaf daar lopen we over een breed pad met de nodige
uitzichten weer naar de kabelbaan. Bij de afdaling naar
Westendorf gaan we weer door het middenstation waar de
bakjes via een paar bochten aan een andere kabel worden
gehangen. Wij hoeven daarvoor niet uit te stappen.

Op de camping kijken we terug op een mooie
dag en genieten van het uitzicht op de Hohe
Salve met daarboven de wolken.
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22 mei Scheffau - Brandstadlbahn - Filzalmsee - Bergbahn Hochsöll 11 km
Laagste punt: 1148 m Hoogste punt: 1654 m Totale stijging: 240 m Totale daling: 740 m

Als eerste gaan we deze morgen met de auto naar Söll om vanaf daar de bus te nemen naar Scheffau.

In Scheffau gaan we met de Brandstadlbahn naar boven.
Als we daar aankomen zien we ook hier dat er alles aan is gedaan om
ouders met kinderen naar boven te krijgen.



61

Wij laten al snel de speeltoestellen achter ons en wandelen relaxed over een prima te belopen pad zodat we de omgeving goed in ons op kunnen
nemen.
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Het landschap is niet ruig maar we vinden het zeker de moeite waard. Ook nu zien we weer de Wilder Kaiser liggen in al zijn schoonheid.
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In Limburg zou je zeggen: een stegelke,
hier noemen ze het een Drehkreuz.
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Nog steeds is hier en daar sneeuw te vinden.

De winter is voorbij en er kan weer hard
gewerkt worden in de bergen.



65

Beneden ons zien we de Filzalmsee liggen waar we naar toe gaan. Rechts de berg die we elke dag zien: de Hohe Salve.
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Tijdens de wandeling van vandaag zien we een overdaad aan bloemen.
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Het water blijft maar komen vanaf de berg.

Ondertussen wordt het tijd om weer af te dalen en dat doen we over een mooi smal paadje door een
weiland.



68



69

Twee reusachtige mierenhopen en een mierenbrug trekken onze aandacht.
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Eén van de vele schuurtjes die je in de
bergen ziet.
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Even rust bij een wel heel klein kapelletje.

Wie wil er nou niet zo'n wip in zijn tuin?
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Aangekomen bij de Filzalmsee zien we ook hier weer een eldorado voor kinderen.

Wat te denken van dit onderdeel van een blote voetenpad.

Als je vader maar hard genoeg in de trapmachine blijft trappen komt de waterreus omhoog.
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Het is ondertussen kwart voor één geworden als we aankomen bij de
Frank Alm. Een leuk klein restaurantje waar we ons tegoed doen aan
een heerlijke goulashsoep.
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Daarna gaan we verder naar de Bergbahn Hochsöll om daar de kabelbaan naar beneden te nemen en terug te kijken op een heel mooie maar ook
een heel relaxte wandeling.
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23 mei Westendorf - Alpenrosenbahn van berg naar dal via Jausenstation Alte Mitte 13 km
Laagste punt: 787 m Hoogste punt: 1819 m Totale stijging: 270 m Totale daling: 1240 m

Omdat ze voor vanmiddag regen hebben opgegeven gaan we wat vroeg op pad dan gebruikelijk. In Westendorf nemen we de Alpenrosenbahn weer
naar boven. Daar aangekomen beginnen we eerst richting de Guggenkögele te lopen. We willen namelijk eerst een lusje over deze berg lopen
alvorens we gaan afdalen.

Dit is een leuk pad met diverse kleine attracties voor kinderen.
Helaas is het pad "gesperrt" omdat het wandelpad van de berg gegleden is dus keren wij weer om richting kabelbaan.
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Daarna beginnen we aan de afdaling over een gemakkelijk pad en zodoende kunnen we zonder problemen om ons heen kijken.
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Waar normaal gesproken zo'n torentje
op het dak van een huis staat, en met
name op boerderijen, staat deze naast
het huis.

Na een uurtje afdalen gaan we van het
grote pad af en gaan we verder over
een smal pad door een weiland.
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Al snel komen we in een klein bos gebied. Zo nu en dan worden we beschermd door een hek.
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Maar ook daar ontbreken de doorkijkjes niet. Natuurlijk hebben we weer de Hohe Salve in beeld.
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Als we het bos achter ons laten zien we ineens dit
kleine kapelletje met een houten sleutel in de deur.
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Even later dient zich het volgende bos aan met in het begin een goed te belopen paadje.

Deze foto laat zien hoe het pad er later uitziet.
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Het oversteken van een waterval kan soms best een beetje lastig zijn.

We hebben vandaag veel watervalletjes gezien, de route heet niet voor niets
de "Wasserfallweg".
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Ook een paar boomstammen kunnen uitstekend dienen om het de wandelaars wat gemakkelijker te maken.
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Hoe idyllisch kan er een hekje uitzien.

Even later komen we aan bij het middenstation waar
we van plan waren de kabelbaan naar beneden te
nemen. Omdat het weer er nog prachtig uitziet
besluiten we helemaal naar beneden te lopen.
Na enig zoekwerk vinden we een heel erg steil pad dat
ons een stuk op weg brengt naar het Jausenstation
Alte Mittel. Daar houden we een langere pauze.

Vlakbij het Jausenstation zien we allemaal figuren van
dieren waarvan wij denken dat het voor kinderen is.
Later komen we er achter dat het een boogschiet
parcours is.
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Daarna gaat de afdaling verder
en zien we de kabelbaan die we
in eerste instantie hadden willen
nemen.
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En dan staat er zomaar weer bij een paar huizen een klein kapelletje.

Hierna komen we weer in een mooi bosgebied met leuke bruggetjes.
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We zien het laatste stuk naar Westendorf
weer verschillende objecten weer
kinderen, hoewel dit ook wel uitnodigend
is voor ouderen.

Als we bij de auto aankomen is het nog prachtig weer, maar als we éénmaal op
de camping zijn aangekomen duurt het niet lang meer of de regent valt met
bakken uit de lucht.
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24 mei Reiterhof 0 km
Een RR-dag (Regenachtige Rustdag)

25 mei Kirchberg - Gaisbergsesselbahn - Bärstättalm - Gaisberg - Wiegalm - Bärstättalm 9,2 km
Laagste punt: 1256 m Hoogste punt: 1770 m Totale stijging / daling: 620 m

Hoewel de wolken deze morgen nog laag hangen wijst alles erop dat het toch een mooie dag gaat worden dus kunnen de wandelschoenen weer aan.
We rijden naar Kirchberg en daar nemen we de Gaisbergsesselbahn naar boven. Weer eens een ouderwetse stoeltjeslift.
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Als we nog maar net aan onze wandeling begonnen zijn zien we een bord
dat de route die wij willen lopen is afgesloten.
Dat betekent even terug om een andere route te nemen.

Op deze route is in 2015 een gedeelte van de berg ingestort en was
ook dit wandelpad onbegaanbaar. Inmiddels is er een lawinetunnel
gebouwd en is het pad weer begaanbaar.



90

Vanaf het begin stijgt de route behoorlijk maar ondanks dat zijn er genoeg wandelaars die naar boven gaan.
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Al snel zien we de Bärstättalm boven ons liggen.
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Ook deze wandelaars gaan richting de alm.



93

We laten de Bärstättalm links liggen en gaan verder naar de top over een behoorlijk steil pad.



94

Bij het kruis aangekomen houden we een korte pauze alvorens verder te gaan naar het hoogste punt van de Gaisberg.



95

Na 500 hoogtemeter hebben we de top bereikt en
wordt het zowaar bijna vlak.

We zien op dit gedeelte van de berg weer
ontelbare bloemen.
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Even later komen we bij het iets lager gelegen Harlassangerkreuz aan. Dit kruis hoort bij het lager gelegen kapelletje dat we later tijdens de
wandeling op de foto zetten. Hier niet alleen de gebruikelijke stempel, maar ook een noodrantsoen.
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Ondertussen zijn we aan de afdaling begonnen en ook hier sieren mooie bloemen dit prachtige landschap.
We hebben vandaag meestal zicht op de Gampenkogel die we op 21 mei beklommen hebben.
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We zijn nu aangekomen bij de Wiegalm
en hebben de afdaling erop zitten.
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Op deze foto is ook het kapelletje te zien dat hoort bij
het Harlassangerkreuz.

We nemen de "Wanderweg"naar de
Bärstättalm, drinken daar een pilsje en een
druivensap, alvorens we het laatste stuk
naar beneden lopen naar de stoeltjeslift.
Deze brengt ons weer veilig naar beneden
en zo hebben we er weer een mooie dag
opzitten.
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26 mei Regenfeldrunde: Tiefentalalm - Öfeleralm - Regenfeldalm - Foissachalm 11 km
Laagste punt: 1441 m Hoogste punt: 2030 m Totale stijging / daling: 700 m

Vandaag geen lift maar een tolweg. Vanaf de camping rijden we dieper het dal in. Bij het tolhuisje betalen we 5 euro en dan begint de mooie smalle
tolweg van ongeveer 11 km over bijna helemaal onverharde weg naar de Tiefentalalm. Daar begint onze wandeling van vandaag.
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Het eerste deel gaat over een licht stijgend pad met de snel stromende beek naast ons.
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Aan het einde van het dal begint de echte klim. Over een smal bergpad klimmen we naar 1988 m naar de Öfeleralm met zijn schapenschuur.
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De deur van de alm is slechts afgesloten door een
spijker en, hoewel het niet netjes is, kunnen we het toch
niet nalaten om binnen te kijken hoe de herder in de
zomermaanden hier leeft. Ik moet zeggen dat je daar
niet echt vrolijk van wordt.
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Nadat we bij de alm een pauze hebben gehouden lopen we verder en stijgen we uiteindelijk tot 2030 m. We krijgen nu een landschap waar we heel
erg blij van worden.

Een sneeuwveld waar we overheen moeten, en we krijgen er nog veel meer.
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Kleine mooie meertjes en ook een aantal grotere die her en der verspreid liggen in de omgeving.
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En overal sneeuw
waar we ons een
weg doorheen
moeten zoeken.
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Ineens staan we dan weer voor een prachtig meer.

We zien dat ons pad gedeeltelijk door het water loopt
(de markering steekt nog net boven het water uit) dus
zoeken wij het iets hogerop.
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We kijken nog eens om naar dit schitterende meer en zien de enige wandelaars die we vandaag hebben gezien.
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Even later komen we aan bij de Regenfeldalm die door een muur van keien wordt beschermd tegen lawines.
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Vanaf de Regenfeldalm nemen we een smal pad naar de Foissachalm.
Daar besluiten we niet om het korte steile pad naar beneden te nemen maar de wat langere
en gemakkelijkere weg. Maar ook hier zien we nog de nodige watervalletjes.

Aangekomen bij de auto zijn we het er snel over eens dat deze wandeling veruit
de mooiste wandeling is geweest van de vakantie.

Zondag 27 mei Hopfgarten - Wertheim-Bettingen 430 km

Het is weer tijd om naar huis te gaan en dus nemen wij afscheid van de campingeigenaren en vertrekken even na half 10. Op de snelweg is het
aardig druk met veel vakantieverkeer, maar we staan gelukkig niet in de file. Aan het einde van de rit moeten we door een wegafsluiting iets meer
binnendoor rijden naar de camping in Wertheim/Bettingen dan gebruikelijk. Daar arriveren we ongeveer om kwart voor 4 en zetten snel de stoelen
voor de caravan om van een lekker glas bier/rosé te genieten.

Maandag 28 mei Wertheim-Bettingen - Heel 374 km

Als we deze morgen vanaf de camping naar de snelweg rijden blijkt dat we gisteren de gewone weg hadden kunnen volgen. Er was geen afsluiting en
helaas heeft de navigatie foutieve informatie doorgegeven. Maar dat zijn we snel weer vergeten en nu zitten we binnen no time op de snelweg. We
hebben nog nooit zo'n rustige autorit gehad dan vandaag en ook dat is wel eens fijn. Om 2 uur zijn we weer thuis na een heel geslaagde vakantie met
over het algemeen prachtig weer, en ook over de wandelingen kunnen we alleen maar zeggen dat we hebben genoten van al het moois wat we weer
gezien hebben.




