
Garfrescha - Versettla Bergstation.



1 4-09-'1 8. Garfescha - Versettla Bergstation v.v.
Aanvankeli jk is het zeer mistig zodat op het laatste moment
besloten wordt een uur te wachten alvorens ergens heen te
gaan. We gaan dan om half elf met de bus naar de
Garfreschabahn bij St. Gallenkirch. We nemen de
stoeltjesl ift die ons van zo'n 900 m naar 1 507 m brengt.

LB: De wijk Ausserbach boven het hotel.
RB: St. Gallenkirch gezien vanuit de Garfreschabahn.
LM, RM, MO: Garfreschabahn. MO: Foto Lan.
RO: We zijn op 1507 m.





Boven volgen we pad 6 in de richting van het Bergstation
van de Versettlabahn.

LB: Hoogteprofiel van de 8,9 km lange wandeling.
LM: Garfrescha.
MM: Kapel, Garfrescha.
O: Over smal pad het bos in.



Op gegeven moment komen we klimmend het bos uit en
arriveren op enkele rotskoppen met schitterend uitzicht.
Vreemd dat deze groep geen naam heeft.

MB: Even uitpuffen en verzamelen.
RB: Dal van de Vermielbach.
O: Koppen zonder naam



We hebben er een
schitterend zicht op de
Verwallgruppe aan de
andere kant van het I l l tal .

LB, RB, RM:
Verwallgruppe.



Tussen de bosbessenstruiken door gaan we over een kam
naar de Gantekopf. Een Notenkraker vl iegt tussen enkele
boomtoppen op en neer.

LB, MO: Klim naar de Gantekopf.
RO: Notenkraker, Nucifraga caryocacactes.



Via een rotspad komen we op het mooie panoramapunt van
de Gantekopf. De bergtoppen om ons heen liggen veelal no
in nevels, hetgeen een heel ander zicht geeft dan de vorige
dagen.

LB, MB: Notenkraker, Nucifraga caryocacactes.
LO: Zicht op de Versettla Bergstation.
RO: Op de Gantekopf, 1958 m (foto Tet).

Volgende pagina: Het Illtal en de Fluhgruppe.





De vri j korte afdaling van de Gantekopf is even vri j stei l en
lastig. Daar dalen we dus met beleid.

LB: Bergrettungs Hubschrauber.
RM, O: Afdaling van de Gantekopf.



Net na tweeën bereiken we de Nova Stuba (201 0 m) bij het
bergstation van de Versettlabahn. Op de tafels buiten op het
terras staat Edelweiss ter versiering.
We hebben er zicht op de Burg en de Kanappabergl i voor
zover de mist dat toelaat.

LB, MB: Beklimming Gaschurner Sattel, foto Lan.
RB: Alpenkauw, Pyrrhocorax graculus.
MM, RM: Nova Stoba bij het bergstastion.
MO: Edelweiss, Leontopodium alpinum.
RO: De Burg en de Knappabergli.



Tegen drie uur dalen we via het dal van de Vermielbach
weer af naar Garfrescha.

RB: Gaschurner Sattel, nu van onder gezien.
LM: Nova Bahn Talstation.
RM, LO: Vermielbach.
RO: Pauze bij overgang van pad naar weg.



Het pad daalt heel stei l af, zodat we al snel ver onder die
kam lopen, waar we eerder waren.
Met de stoeltjesl ift zi jn we zo terug in St Gallenkirch (1 6:25),
waar we de bus terug naar Gaschurn nemen.
Nog één dag te gaan.

LB: Daar boven liepen we zo-even.
RB: Vermielbach.
LM, MM: Garfrescha.
RM, O: Terug naar St. Gallenkirch.




