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08-06-2012. Einsiedl (D) - Stange (I).
Om negen uur op. Ben om half vier nog op muizenjacht
geweest. Waarschijnlijk via de koker bij de zijdeur
binnengekomen en daar ook weer eruit gegaan!
Om 10.25 vertrek na 876 km en water tanken. Wallgau (10.35),
Krün direct erna.

St. Sebastian, Krün.

Wallgau.

Krün.



We rijden onder langs de Karwendel met liften de berg op.
10.45.
Na 897 km rijden we om 10.50 Oostenrijk in.

Karwendel. Karwendel.

Karwendel.



10.55 komen op de hoogte van Seefeld 4 Ferraris voorbij. Nog
meer zitten er achter ons, maar kunnen op deze smalle weg niet
passeren.

Scharnitz (A).



Met een lange 16% helling tuffen we omlaag het brede dal van
de Inn in.
Innsbruck-Kranebitten 11.20 (kerkje).

Inntal.

Inn.

Innsbruck, Kranebitten.



Bij een Mpreis in Innsbruck doen we boodschappen. 11.30-
12.10. We staan er net in de aanvliegroute van het vliegveld.
Even verder in de stad tanken we à  •1,375/l. Net buiten de stad
zien we links een hoge skischans.

Innsbruck.

Innsbruck.



Dan gaan we de Brenner Pas op en in vele bochten naar Matrei
op 1000 m (12.55). Voor ons de Nößlach-J.

Brenner Pass.

Brenner Pass.



13.05 Wolf. 13.10 Gries op 1200 m.

Wolf.

Gries.





13.15 Brenner op 1371 m is net over de grens in Italië. Net na het
stadje lunchen we op een parking rechts. Het is en beetje gaan
miezeren. 13.55 verder.
In Sterzing vinden we geen camperplaats maar wel een mooie
oude stad. We gaan de hoofdstraat op en neer en pikken een
cache op in een zijstraat bij de toren. (Onze 1e Italiaanse!).

Sterzing.

Sterzing.



Sterzing.



15.30 vertrekken we weer en rijden de laatste 5,5 km vandaag
naar Stange in de Ratschings. Daar vinden we een grote
mixparking en het begin van een wandeling naar de
Gilfenklamm. 15.45. Het regent nu hard.
Als het even droog wordt nemen we enkele foto's van de
camperplaats en bekijken een infobord, dat een wandeling door
de Gilfenklamm (10' lopen van hier) voorstelt.
Om acht uur lopen we een stukje langs de rivier naar het begin
van die Gilfenklamm en dan aan de andere kant via Stange weer
terug. In het dorp pinnen we weer eens. Half negen zijn we zijn
we weer bij ZippII terug. De grote parking hier is aardig vol
gelopen met vrachtwagencombinaties en personenwagens voor
een feest in de sportkantine.

Stange.

Sterzing.

Stange.

Ratschinger Bach.



Stange.
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