WANDELPROGRAMMA VANDANS –MONTAFON - 2017
van vrijdag 18 aug t/m vrijdag 25 augustus 2017
*in samenwerking met onze gidsen JP en Theofiel / *foto’s - website : oostenrijk-pagina

vr 18/08/17 Vrijdagavond 22u00 vertrek bij de Zigeuner te Diepenbeek met Joris als chauffeur in een luxe
dubbeldekker bus. De aanwezige Eurek@’s gaan er een rustige nachtrit van maken.

za 19/08/17 golmbahn – matschwitz - 1890m - schruns – 700m
* 07u45 aankomst zaterdagochtend bij Hotel Brunella (654m) te Vandans. Ons ontbijt staat er al klaar.
* Een persoonlijke ‘montafon brandnertal card” krijgen we overhandigd. Trein, bus en liften zijn nu voor
ons allen vrij toegankelijk. De verkenningswandelingen kunnen beginnen. JP en Theopfiel, onze gidsen,
staan klaar om ons te begeleiden gedurende deze vakantie.
* groep 1 - 10u00 Golm - de lift is vlakbij ons Hotel Brunella, met de Golmbahn naar boven en terug te
voet naar het mittelstation Matschwitz Boven is er nog een mistige ochtend maar mooi.
* groep 2 - 14u00 Schruns – trein - h/t te voet
* We maken kennis met het mooie stadje Schruns en aanschouwen er een Middeleeuws feest zoals echte
toeristen. Heerlijke ontspanning voor deze eerste dag.

zo 20/08/17 gargellen – bergbahn schafberg gargellen – schmuglertour – smokkelweg – madrisa Zwitserse grens
– st antonierjoch – riedkoph – kesslhutte - obwaldhutte – 2500m – 2235m
* 09u15 vertrek met eigen bus naar Gargellen het hoogste dorp op 1430m. We bewandelen de
smokkelaarsroute. Sankt Antonierjoch dat op 2379 meter hoogte een doorgang geeft in de bergketen die
de grens met Zwitserland vormt. Prachtige panorama’s.
* groep 1 - van Schafbergbahn 2130m naar de grens met Zwitserland St Antonierjoch 2379m, verder
richting Riedkoph 2450m om af te dalen naar Kesslhutte 1733m en verder naar Gargellen 1423m
* groep 2 - van Schafbergbahn via Schmugglerweg 2235m naar Obwaldhutte en verder naar Kesslhutte
om ook verder te gaan naar Gargellen
* Heimatabend met Trachtengruppe-Vandans in de feestzaal. Dit was weer “Oostenrijk-Beleven!”

Ma 21/08/17 lunersee – lunerseebahn - brandnertal – verajoch – schweizetor – ofapas - lindauer hutte – latschau
- douglashutte – 2330m - 1970m
* 08u45 vertrek met eigen bus naar Lunersee via lunerseebahn
* groep 1 – van lunersee over Verajoch 2330m naar Schweizetor 2137m Ofapas 2221m, naar
Lindauerhutte en verder naar Latschau.
De tuimeltrofee voor Jos Wijnands, Jos Steegen en JP wordt geboren.
* groep 2 - Lunersee, 1970m prachtige rondgang, natuurlijk stuwmeer “de Lunersee is 1,5 km lang en 0,75
km breed, met een maximale diepte van 139m. Het water uit het stuwmeer wordt gebruikt voor het
opwekken van elektriciteit in het Montafontal Tal”
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Di 22/08/17 silbertal – kristbergbahn – rellseck –ganzaleita – falle – alpe latons – alp legi – rellseck bartholomäberg – golmbahn mittelstation – grabs - berggasthof grabs – gauertal - latschau - 1802m - 1400m

* groep 1 - 08u30 vertrek trein vandans-schruns, bus silbertal, kristbergbahn, van Kristberg 1479m naar
Ganzaleita 1607m, Falle 1730m Alpe Latons 1638m Alp Legi 1802m Rellsecck 1487m tot in Bartholomaberg
1087m
* groep 2 – 09u15 vertrek golmbahn – tot mittelstation - Latschau – van Latschau 995m naar Berggasthof
Grabs 1393m en verder door het Gauertal terug naar Latschau
* grill abend; allemaal samen smullen aan het buitenterras, net zoals vorig jaar HEEL LEKKER!
* mini-golf tornooi “Cup Brunella”. Winnaars: Meers Pierre, Mesotten Josette, Louis & Jeroen
wo 23/08/17 silbertal – kristberg – mutjochli – sonnekoph – wasserstubendal – wildried - almhutte fellimännle –
duvelbachwaterval - 2074m

* 08u45 vertrek trein vandans-schruns-silbertal-kristberg
* groep 1 Kristberg 1479m naar Mutjochli 2074m Sonnekoph, en door het wasserstubendal naar
Fellimannle en verder naar Silbertal
* groep 2 Kristberg 1479m verder via Wildried naar Fellimannle en ook verder via duvelbachwaterval naar
Silbertal
* platzconcert bij Hotel Brunella. De Oostenrijkse sfeer op het buitenterras is weer een verzameling van
Eurek@’s, andere toeristen en dorpelingen. Een mooie zomeravond.
*darts competitie, spelletjes avond of lekker TV kijken op kanaal 66 (BVN)
do 24/08/17 ontbijten - golmbahn – berghof golm – gruneck – latschatzalp – rellstal - h-heuterhutte – bachweg
– vandans - 1890m – bludenz – schruns - lech

* vrije dag en 27gr – 09u00 met de golmbahn naar boven ….
* ontbijten op 1900m in het zonnetje is een hoogtepunt - Bergfrühstuck bij Berghof Golm.
* voor de moedige wandelaars Gruneck via Latschatzalp naar het Rellstal en verder naar de H Heuterhutte,
om via de bachweg terug te keren naar Vandans
* shoppingdag Bludenz/Schruns, Lech of gewoon rustdag
* met de rodelbaan naar beneden; alles kan, alles mag !
* openlucht verwarmd zwembad vandans, inclusief ligweide, klimmuur, bubbelbad en glijbaan
* Schotse avond, Schotse modeshow en daarna disco met het duo Theopfiel en der Joseph.
vr 25/08/17 kapell - hochjochbahn – seeweg kapell – lawinebrekers - wormser hütte - kreuzjoch – senigrat bahn
– seeweg - silvretta - 2400m- 1850m
* Joris en Louis zijn jarig op deze zonnige 25 gr dag. Hiep hiep hoera.
* groep 1 – 08u30 vertrek richting vandans-schruns-hochjochbahn - met hochjochbahn naar Kapell 1850m
verder via lawinebrekers naar Wormserhutte 2307m om verder te klauteren naar Kreuzjoch 2398m, en
verder via Seeweg terug naar Kapell
* groep 2 – 08u45 vertrek richting vandans-schruns-hochjochbahn- met hochjochbahn naar kapell en
verder met stoeltjeslift naar senigrat, te voet verder naar Wormserhutte en verder via seeweg naar Kapell.
* zwembad of andere uitstap, of naar believen je vakantie afbouwen ….
* 20u30 huldigingen samen met uitreiking diploma’s, trofeeën en speldjes. Proficiat aan allen.
* 21u30 vertrek en richting thuisreis. Een nachtrit om alle gebruikte spieren te ontspannen.
za 26/08/17 07u30 aankomst te Diepenbeek (50m). We hebben op 1 dag ± 2400 hoogtemeters
overbrugd. 65 Tevreden wandelaars zijn op deze zaterdag weer thuis. Beetje moe maar voldaan.
Genieten om te kunnen nagenieten was het hoofddoel en iedere groep heeft dit gedaan op hun manier.
TOP! Duizendmaal dank aan allen die met hun enthousiaste inbreng deze prachtige vakantie weer
mogelijk maakten.
Team Eurek@
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