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Wij hebben een leuk weekje gehad, maandag hebben we de Grossglockner bedwongen De hoogste
berg van Oostenrijk . Een bijzondere rij ervaring een 48 km lange pass met 36 bochten en een
hoogteverschil van 2504 M. Met eerst wat regen bij een temp. van ongeveer 24 graden halverwege
kwam het zonnetje er even door .
Wat een ervaring als je boven een bui fietst, de wolken onder je met regen en zelf rijden in de zon,
en dat met die machtige bergen om je heen, de top ligt op 3798 m de te rijden top ligt op 2500 M .
Het is daar behoorlijk koud zal ik je zeggen +/- 4a 5 graden met sneeuw om je heen zie de foto's,
een geweldige ervaring .
Het weer zat niet mee op maandag en volgens de plaatselijke bevolking zou het de dag daar op ook
gaan regenen. Dus wij besloten om te vertrekken naar Italië na eerst heerlijk gegeten te hebben,
start de motor van de camper en met een gangetje van 110 km p/uur naar het Gardameer.Waar wij
om twaalf uur in de avond aankwamen.
De andere morgen stond de zon al behoorlijk aan de hemel, na een heerlijke wandeling aan het
strand terug naar de camper waar we een heerlijk stuk brood namen ( nog urker bolletjes van de
markt ) lekker hoor. Wij zijn op de koffie geweest bij de van de bergjes ( de Benaan) die zaten daar
in een mooi huis met al hun broers en met johan en Dennis, wij hebben daar een heerkijk bakje koffie
gedronken. ( te Lazise).
Daarna zijn wij aan het fietsen geslagen eerst een stukje naar het noorden overgestoken van uit Torri
de overtocht duurde een kwartier, aangekomen in Maderno daar hebben wij een pittig stukje gefietst
met een geweldige mooie natuur.( een stukje van 30%, de eerste meters ging met volle macht naar
boven , maar dat was en is voor een mens niet vol te houden dus lopen maar , en dat ging nog
moeilijk genoeg zal ik je zeggen.
Woensdag zijn wij, van uit Bardolino waar wij onze camper op de camping hadden staan, gestart om
de Monte Baldo te beklimmen. wat natuurlijk gelukt is met de nodige zweet druppels. Te befietsen
1770 m de top 2078 hoog. De steile kalksteenhellingen bieden tot aan de oever een afwisselend
gezicht met weiden, bossen, rotsen, heuvels en valleien, littekens van steenlawines, cipressen,
olijfgaarden, wijngaarden en hier en daar wat huizen en een paar kleine dorpjes. daar na in een
mooie afdaling en wat andere weggetjes terug naar de europa camping waar wij even heerlijk hebben
gezwommen in het Garda meer.
De kost was zeer goed gekookt door Roelof onze kok.De andere dag zijn we vertokken naar Prato dat
ligt ten zuid westen in Oostenrijk.Daar ligt de Stilvio pass met 48 haarspeld bochten en een hoogte
van 2758 m Dat was geen makkelijke berg, daar hadden wij onze handen en benen vol aan en dat
was tevens onze slot offensief op vrijdag. Na heerlijk ons gewassen te hebben en de nodige voeding
zijn we afgereisd naar Haps waar wij onze camper hadden gehuurd.
Moe en voldaan na een mooi weekje fietsen met de nodige ontspanning terug naar Urk , waar wij op
zaterdag morgen aankwamen om half negen. Na het nodige getoeter in de straat, alle neusjes voor
de raam natuurlijk, ging de voordeur open met een verwelkoming , wat mij nog lang zal heugen.
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