
Lindau (D) - Bludenz (A) - Gaschurn.



09-09-'1 8. Lindau (D) - Bludenz (A) - Gaschurn.
Na een 1 0-Tage-Vignette gekocht te hebben gaan we om
11 :00 Oostenri jk in en direct door de 6,6 km lange
Pfändertunnel door. Al snel kri jgen we de bergen verderop
te zien. Het land is echter vooralsnog vlak.

LB: A14 bij Dornbirn.
MO: Ambergtunnel, Feldkirch.



We hebben nog ti jd genoeg en maken daarom van 11 :50 -
1 2:20 een ronde door het stadje Bludenz, dat op deze
zondag middag vri jwel uitgestorven is.

MB: Station Bludenz.
RB: Je ruikt hier de chokolade!.
MO: St. Laurentiuskirche en .Schloss Gayenhofen.
RO: Kirchgasse.



Hoogtepunt van deze rondgang vind ik echter de winkel van
Zil lertaler Trachtenwelt. Een Lederhosen voor de halve
pri js? Op zondag als de winkel dicht is?

LB: Sturnengasse.
MB: St. Nepomuk.
RB: Lederhosen en Dirndl, Werdenbergerstrasse.
LO: Mühlgasse.
RM, MO: Brug over het spoor, Bludenz.



Door het dal van de I l l ri jden we in de richting van steeds
hogere bergen. Dat ziet er goed uit hier.

Deze pagina: het Illtal.
LB, RB: Schruns.
RM: St. Gallenkirch.
RO: Gortipohl.



We gaan in Gaschurn op de parking van First Mountain
Hotel Montafon naast de camper van Dick en Els staan en
zitten al snel met een aantal mensen van de Gemzen op het
terras te buurten.

Om twee uur besluit ik alvast een eindje te gaan lopen. Ik
loop eerst langs de I l l af een stuk in de richting van het dorp.

LB: Parking achter het hotel.
RB: First Mountain Hotel Montafon, Gaschurn.
LO, RO: De Ill.





In de bomen en struiken naast de I l l zie ik massa's
zangvogeltjes als mussen, Koolmezen en Boomklevers.
Net voor het dorp klim ik terug naar de weg. Bij de
Valschavielbach zie ik rechts net een groep wandelaars het
bos in verdwijnen.

Vorige bladzijde:
Geel: Wandeling Nart.
Rood: Wandeling Tineke en anderen.

LB: Duiker, die de Valschavielbach in de Ill loost.
RB, LM, RM: De Ill.
LO: De Valschavielbach.



Het terras bij het hotel is inderdaad leeg. Dus ga ik ook links
langs de Valschavielbach omhoog, zie echter niemand
meer.
Ik steek een houten brug over en loop een langzaam dalend
pad af naar het centrum van Gaschurn. Daar tref ik de
wandelleiders van de Gemzen, die na een lange wandeling
terugkomen.
Om 1 6 uur checken we allen in en instal leeren we ons.
's Avonds kri jgen we te horen wat we ruwweg de komende
dagen gaan doen.

LB: De Valschavielbach.
MB: Paraglider.
RB, M, MO: Onderweg naar het centrum.
RO: Centrum van Gaschurn.




