PROGRAM: E5 GJENNOM ALPENE
7 frokoster og 7 middager inkludert

Dag 1

Utreise fra Norge
Middag
Reisen begynner på Gardermoen hvor du møter turlederen og resten av gruppen. Dere flyr
direkte til München, og blir fraktet videre med buss til den vakre landsbyen Oy-Mittelberg
(ca 2 timer). Vi ankommer om formiddagen, noe som gir mulighet til å utforske den lille
landsbyen eller bare slappe av. Vi anbefaler en liten tur langs panoramastien oppe i åsen.
Vi møter vår lokale guide og spiser en hyggelig middag sammen.

Dag 2

Til Lechtal og Bschlabs
Frokost, middag
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Så starter eventyret! Etter en deilig frokost blir vi kjørt (ca. 50 min) til utkanten av
Oberstdorf, Tysklands kjente vintersportdestinasjon.
Vandringen begynner med god stigning opp dalen til hytta Kemptner, beliggende på 1.844
moh. Hytta blir mye brukt av klatrere. Etter lunsj fortsetter vi opp langs en rygg, krysser
grensen til Østerrike og deretter ned til dalen Lech i Tyrol. Overnatting i den lille landsbyen
Holzgau.

Dag 3

Lech-alpene
Frokost, middag
Vi starter dagens vandring direkte fra hotellet og går opp til hytten Anhalter. Dette er en av
mange hytter tilhørende den tysk-østerriske alpeklubben. På hytta spiser vi lunsj, før vi
fortsetter opp til Steinjöchle. Herfra starter nedstigning til veien, hvor vi hopper på bussen.
Cirka en halvtimes transport til Zams, hvor vi overnatter. Kirketårnet i Zams er et viktig
kjennemerke - under en brann i 1911 brant store deler av landsbyen ned. Kirketårnet ble
stående, mens selve kirken ble bygget opp 50 meter unna.

Dag 4

Inntal til Pitztal
Frokost, middag
En gondolheis tar oss fra Zams og opp 1400 høydemetre. Vi vandrer langs en rygg som går
over flere topper fram til Mt Venet. Fotturen går over tregrensen mesteparten av dagen
med fantastisk utsikt, uten bratte opp- eller nedstigninger. Lunsj på Larcher Alm.
Om ettermiddagen ankommer vi dalen Pitztal og landsbyen Wenns hvor vi skal bo i natt. Her
er det hyggelig å ta en kaffe i landsbyen, kose seg på hotellets terrasse eller rett og slett
slappe litt av før middag.

Dag 5

Ötztal
Frokost, middag
Bussen tar oss til enden av dalen Pitztal, hvor vi følger en sti langs en vakker foss. Snart ser
vi breene som velter seg utover de stupbratte fjellveggene. Etter en lang og til dels bratt,
men svært vakker oppstigning, ankommer vi hytta Braunschweiger (2.759 m), hvor vi inntar
en god lunsj.
Deretter bestiger vi Pitztaler Jöchl (2.996 m), kanskje er vi heldige og får se steinbukker?
Forholdsvis bratt oppstigning og noe utsatt sti på vei opp til passet. Vi krysser noen
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snøpartier og går ned i den kjente dalen Ötztal. På breen her ved den italiensk-østerriske
grensen, ble det for få år siden funnet 5000 år gamle levninger etter et menneske - kjent
som Ötzi. I mer enn 3200 m høyde var mumien usedvanlig godt bevart, og den regnes som
Europas eldste. En buss tar oss ned til hotellet i Zwieselstein.

Dag 6

Gjennom gammel sølvgruvehistorie
Frokost, middag
Bussen tar oss i dag til Timmelsjoch-passet (2474 m), som også danner grensen mellom
Østerrike og Italia (den autonome provinsen Syd-Tirol eller Alto Adige på italiensk). På en
meget gammel sti langt fra bilveien går vi ned til Timmelsbrücke (1800m). Her tar vi en
stopp og nyter utsikten tilbake i Timmelstal, før vi fortsetter oppover gjennom vakker
lerkeskog i retning av Schneeberg.
Utsikten over Hintertux-breen er uforglemmelig. Snart kan vi se det historiske
gruveområdet, hvor sølv, sinkblende og kobber ble hentet ut i mer enn 800 år. Til tider
jobbet mer enn 1000 gruvearbeidere her. Schneeberghütte tilbyr deilige sørtyrolske
spesialiteter som vi ikke vil være foruten.
På nedstigningen tar vi en kultursti som bringer oss nærmere historien om dette viktige
europeiske gruveområdet. Vi krysser Passer-elven på en hengebro høyt over en kløft, og
kommer til den idylliske fjelllandsbyen Rabenstein. Herfra tar vi buss opp til vårt Gasthof i
Passeiertal til middag og overnatting.

Dag 7

Over fjellet til Merano
Frokost, middag
I dag starter vi med en oppstigning til Pfandler Alm. Her lærer vi historien om den berømte
frihetsforkjemperen Andreas Hofer, som kjempet lenge mot Napoleons tropper. Det var
akkurat ved Pfandler Alm han ble funnet, og ført vekk. Etter å ha besøkt hans siste
skjulested, fortsetter vi turen langs vakre blomsterenger til Hinteregg Alm (1990m). Herfra
har vi spektakulær utsikt mot Ortler (3 890m), som er den høyeste toppen i øst-alpene.
Derfra bruker vi halvannen time til gondolen som tar oss ned fra fjellet, og ned til den vakre
middelalderbyen Merano. I kveld feirer vi vår tur over Alpene!
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Dag 8

Hjemreise
Frokost
Etter frokost starter vi på hjemreisen. Bussen tar oss over Brenner-passet, forbi Innsbruck
og Garmisch Partenkirchen og fram til München (ca 6 timer). Fly fra München til Oslo.
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