Vandringsresa Österrike
27 augusti - 3 september 2019
med

Nästan hela gruppen samlad på samma bild tillsammans med vår värd Roman och musikern Ernst som underhöll på restaurang Ertlhof. Saknas gör Pacifika.

Tisdag 27 aug

Tidigt på morgonen möttes vi på Arlanda. Vid incheckningen saknades Göran. Det visade sig att han tagit
miste på avresedag. Tråkigt, men med hjälp av Sabina
på Reseskaparna så bokades en ny avresa för honom för
att ansluta till oss andra lite senare.
Efter byte av flyg i Wien landade vi i Salzburg. En kort
promenad via Mirabellgarten till vår lunchrestaurang
Sternbräu. Där vi fick en 3-rätters lunch med soppa,
wienerschnizel och en god kaka.

Så mötte oss guiden Alexandra Paulomo som tog oss med på en två
timmars guidad promenad genom Salzburg. Många vackra byggnader
med bla Mozarts födelsehus. Det var ca 30 grader varmt så vi höll oss i
skuggan.
Bussen hämtade oss och vi åkte ca 2 timmar till Seeboden i Kärnten
till vårt hotell Pension Frankhofer. Här mötte oss vår värd Roman med
mousserande välkomstdryck och stort leende. Middag på kvällen med
soppa, barbeque och god kaka.
Vår vandringsguide Rudolf kom och berättade lite om veckans vandringar.

Onsdag 28 aug

Rudolf eller Rudi, som han kallades, mötte oss och vi for ca 45 minuter längs vackra vindlande vägar till Goldeck, på
den andra sidan av sjön, Milstättersee.
Den första backen blev en upplevelse i sig då den var både brant och jobbig. Efter det delade vi gruppen så de som
ville gå lite längre passerade över bl a Martenock och Goldeck, 2142 möh, för att senare äta lunch på Goldeckhûtte.

Här är den lite längre turen.

Den övriga gruppen tog en mildare väg, på skrå längs en gammal led. Vandrade över alpängar till en ringlande väg
där några valde att gå neråt till till Wieserhûtte medan andra fortsatte att vandra upp till Panoramahûtte.

Några bilder från första
vandringsdagen

Här är den inte så branta turen.

På vägen upp anslöt sig den andra gruppen och det blev lunch / fika med fantastisk utsikt alperna i det härliga
vädret.
Trötta, men med alla fötter i behåll och glada miner kom vi till bussen. På kvällen var det 3-rätters middag på Gasthause Ertlhof.

På vägen tillbaka
stannade vi till hos vår
guide Rudi och hälsade på hans mycket
trevliga lamadjur.

Den andra gruppen gick även de förbi Alexanderhütte men tog också en tur över Kamplnock 2101 möh och Millstätter Alpe 2091 möh innan det blev lunch.
Tillbaka i Seeboden passade många på att ta ett skönt bad i Millstätter See. Middagen åts utomhus på Gasthaus
Ertlhof.

Torsdag 29 aug
Halv nio som vanligt mötte oss Rudi.Idag gick turen på motsatta sidan jämfört med igår. Bussturen uppåt och uppåt
tog ca 45 minuter då vi kom till Schwaigehütte. De som tog det lite lugnare fick en behaglig vandring med flera
stopp längs vägen till Alexanderhütte 1860 möh. Här blev det en kaffepaus och sedan visade Alfred, som sköter om
15 kor och gör ost här på ”Almen” sitt mejeri.
Sedan blev det en underbar vandring över alpängarna till Millstätterhütte där det blev lunch. Här passade också
flera på att vandra upp till passet för att njuta av den hänförande utsikten åt andra hållet.

Alexanderhütte

Underbara vandringar längs alpängar. Millstätterhütte i fjärran.

Gasthaus Ertlhof där vi åt flera middagar.

Fredag 30 aug
Den här dagen tog vi bussenca 45 minuter till Nockalmstrasse. Från Zechneralm vandrade den ena gruppen runt
Eisentalhöhe. En fin vandring med vackra utiskter till Eisentalhütte, där bussen väntade för transport till Karlbad
för lunch. Karlbad är en mycket gammal ”badanläggning” där arbetarna förr i tiden kunde få vila i varma bad efter
hårt arbete. Idag är det en populär upplevelse som måste bokas långt i förväg.

Några bilder från dagen.

Den lite snabbare gruppen vandrade på högre höjder och nådde bland annat Eisentalhöhe 2180 möh. Sedan lurade regnet så Rudi valde att ändra rutten lite och de vandrade också ner till Karlbad.

Därifrån tog vi alla bussen till Glockenhütte där de fick sin lunch. Hela området är ett biofärområde med naturskydd. De som redan ätit fortsatte ner till Windebeensee för en kort vandring runt sjön där det fanns information
om växter och djur. Några vandrade sedan upp tillbaka till Glockenhütte och några tog istället bussen dit.
Den andra gruppen som nu ätit lunch tog istället en vandring ner till Windebeensee där bussen hämtade upp dem
för hemfärd. Ännu en vacker dag utan regn. Kvällen bjöd på traditionell österrikisk mat på Pension Frankhofer. Det
blev ”pannkakssoppa”, Jause (en stor trätallrik med olika sorters korvar och kött) samt bröd. Till efterrätt en mycket
traditionell gemknödl.
Kvällen avslutades med en liten klurig frågesport, mestadels på temat grisar! Fin fina priser blev det till de vinnande lagen….

Windebeensee

Lördag 31 aug
Den här dagen var fri för egna aktiviteter. Många valde en
kortare eller en längre båttur på Millstätter See. Det blev också
många bad, vandringar längs bäckravinen och lite shopping.

De övriga vandrade längs en lite stenig och slingrande led upp till Ahrlhöhe, 2326 möh höjdmeter. Toppen bjöd på
en strålande utsikt innan det blev vandring tillbaka för lunch i Kölnbreitstube.

Kvällens middag blev gemensam på Sjörestaurang Ertlhof. Här
fixade de ett trevligt bord åt oss och vi hade en mycket trevlig
kväll med livemusik av Ernst som sjöng schlagers på både engelska och tyska. Vår värd Roman fanns på plats med sitt glada
leende.

Söndag 1 sep
Idag blev det åter ca en timmes färd till Hohen Tauern och Malta Hochalmstrasse till Kölnbreinsperre, 1900 möh.
Det är en stor konstgjord sjö. Dammen ligger vackert omgiven av de höga alperna. Anläggningen byggdes
mellan 1971 -1979 och är med sina 200 m den högsta dammen i Österrike. Idag pumpar den vatten till flera olika
kraftanläggningar längre ner.
Även idag var vädret med oss och de som ville gå lite flackare tog vägen Osnerbrückehütte för en god lunch och
sedan vägen tillbaka igen, ca 16 km. Många getter fanns längs vägen.

Eftersom vi var ganska sena så stannade vi direkt vid Gasthaus Ertl för middag när vi var tillbaka i Seeboden.
Måndag 2 sep
Idag var det dags för
Italien.
Ca 1 timmes färd innan vi
stannade vi Lago de Fusini Superior, vilket var den
andra av de två sjöarna.
Här började för de som
önskade en liten kortare
vandring en rätt tuff
vandring uppåt och uppåt ... ca 450 höjdmeter.
Stigen som var rätt stenig
med en hel del trappsteg
gick genom en grönskande skog.

Efter ca 2 timmar nådde vi Zaccihütte. Det var en skön känsla att komma fram.
Hütten låg omringad av de höga spetsiga topparna i Julische Alpen. Tyvärr var
vädret lite sämre så många av topparna försvann i molnen.

Den andra gruppen vandrade ännu lite mer uppåt innan de via några vajrar tog sig ner till Zaccihüttan. De kom
precis fram när regnet började. Det ösregnade ca 10 minuter, men när vi sedan gick den slingrande vägen ner till
bussen igen så hade regnet slutat.

Middagen på kvällen var på Gasthaus Ertlhof och nu
var också Rudi med oss. En trevlig kväll som avslutades
med den mycket omtyckta efterrätten Heisse Liebe
(vaniljglass och varma hallon).

Tisdag 3 sep
Redan 6.15 var det dags för frukost. Bussen hämtade
oss en timma senare och vi for till flygplatsen i Salzburg
för flyg mot Wien och sen mot Sverige.
Det blev en vecka full av fantastiska vyer, vackra slingrande vägar, god mat, trevligt boende och många
glada skratt.
Anneli
PS, har försökt komma ihåg alla våra matställen mm. Kanhända att ändå något namn blivit felskrivit.

