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Zondag 19 juni ;op vaderdag vertrekken we  ff snelweg en Eiffel richting Ribeauville (F). 

Waar we slapen in hotel Lemenstrel.  In de morgen word je wakker van de druivenspuiters. 

Maandag 20 juni ; 

Dan op de motor door Colmar langs de Bodensee naar Schafhaussen (CH)waar het water uit de 

Bodensee in de Rijn valt, we rijden tot hotel Taube met 1 ster en aparte eigenaar in Schruns  (A). 

Dinsdag 21 juni  op de Silvretta komen we fietsers uit Wilbertoord tegen op weg naar Rome .    

Dan over de Bielerhohe,Flexenpass Hartenjoch en Timmelsjoch haarspeldbochten rijden.      

In St Leonhard in Passeier  (I) de naam is groter als de plaats slapen we  in hotel Friekhof .    

Woensdag 22 juni rijden we over de Jaufenpass ,Wurzjoch. Er staat een bord dat je 1 kwartier per uur 

naar boven mag rijden en we met een rood licht naar boven zijn gereden  (spannend ) en de 

Furkelsattel,  waar ze met een helikopter materialen omhoog vlogen en toen vlogen wij de  

Grossglockner met Edelweis-Spitze over. Er was bijna niemand meer, en we landen na 20.00 uur  in 

hotel Lampenhaus  in Fusch (A). 

Donderdag 23 juni door de Thurnpass, Gerlospass,Zillertal hohenstrasse waar ze boven van de 

bergen af paraseilen en met mooi uitzicht. Door gereden tot Ottobeuren (D) met een grote basiliek 

en geslapen in hotel Hirsch.  

Vrijdag 24 juni  over snelweg naar huis waar een auto in brand stond , ook een truck geschaard over 

de snelweg en later op de  61 veel water op de weg door de harde regen ergens bij de Hunsruck. 

Een chauffeur die 130000 km per jaar over de 61  reed had dit ook nog nooit gezien. 

Er waren veel motoren op de weg dit jaar en een hoog BMW en Triumph gehalte. 

Mooi weer weer, te warm en eigenlijk geen regen gehad met ruim 2600 km op de tripteller . 

Tot Werrus . 

 

                                       


