6 meren tocht 1 : 43 dagen ca 2300 km

Dag 1 reisdag naar de 1ste camping
Onze eerste samenkomst is op een camping in Neckargemund
Camping Friedensbrücke N 49-23-46 E 08-47-40
Dag 2 reisdag naar de 2e camping .
Dag 3 tot en met dag 8
Onze camping ligt aan de Alpsee waar u kunt genieten van de mooie uitzichten, ook een
tochtje naar het beroemde Klein Walsertal is goed te doen.
Camping Alpsee – Innenstad N 47-34-23 E 10-11-40
Dag 9 reisdag naar de 3e camping
Dag 10 tot en met 14
Weer volop gelegenheid voor fietsen en wandelen genieten van de natuur of een lekker
uitstapje maken u bevindt zich op camping Via Claudio.

Camping via Claudio Lechbrück am See N47-42-42 E-10-49-07
Dag 15 reisdag naar de 4e camping
Dag 16 tot en met 21
Vanuit deze camping kunt u wandelen naar zum Weißen Rösll maak wel gebruik van het
pontje of met de lift naar boven om te wandelen en daar genieten van het geweldige
uitzicht.
Camping Birkenstrand Abersee/ St. Gilgen N 47-44-21 E 13-24-04
Dag 22 reisdag naar de 5e camping
Dag 23 tot en met 28
De nostalgie van vroeger komt weer even naar boven als u Zell am See bezoekt of de mooie
fietstocht rondom het meer maakt . Ook de sportvisser kan hier aan zijn trekken komen.
Camping Neunbrunnen am Waldsee Maishofen N 47-22-40 E 12-47-43
Dag 29 reisdag naar de 6e camping
Dag 30 tot en met 35
Camping Kalkgruber Ossiach Alt Ossiach N 46-41-14 E 14-01-09Dag 36 reisdag naar de 7e camping
Verblijven wij op een camping aan de Chiem See en kunnen genieten van mooie fietsroutes
Camping Seehausel Chieming/Stöttham N 47-54-08 E 12-31-10
Dag 37 tot en met 41
Nu nog even stevig op de pedalen en genieten van het Starnberg meer tijdens deze reis. Ook
kun je naar de stad München fietsen via mooie fietspaden.
Camping Beim Fischer St.Heinrich N 47-49-34

E 11-20-20

Dag 42 reisdag naar de 1e camping
Dag 43 reisdag naar ons eigen Twente. Totaal ca 2300 km

Rijkelijk bezaaid met bergen en meren de Alpsee
De Allgäuer vakantieregio Alpsee -Grünten grossiert in adembenemende natuur. Een direct
gevolg van de boetserende werking van de ijstijden. De glinsterende meren, kabbelende
beekjes en rivieren, de mysterieuze veenmoerassen en de zacht glooiende of ook steile
bergtoppen van de Allgäuer Alpen hebben sinds die tijd nog niets van hun schoonheid
verloren. Subtiel vloeien hier oude tradities uit de Alpenlanden en moderne tijdgeest in elkaar
over. Wandelen krijgt in dit afwisselende landschap een nieuwe dimensie. Nergens is de
dichtheid aan beheerde alpen- en berghutten groter. Glooiende heuvels, hoog oprijzende
bergen. Verken al dit moois op een van de 70 rondwandelingen, ’Sennalpwege’, langs
bergbeekjes, op themapaden, gezekerde ’Klettersteige’ en goed gemarkeerde bergpaden. Je
kunt je tocht zelfs interactief plannen via GPS. Of ga geocachen, de moderne versie van
schatzoeken met een GPS-ontvanger. Drievoudig Olympisch kampioen biatlon Michael Greis
heeft alle routes getest en de rol van cache-eigenaar op zich genomen voor vijf geselecteerde
routes.
Behalve wandelen is het hier ook mooi fietsen. Een rustige tocht op je toerfiets of stevig
doortrappen op een mountainbike of racefiets, aan jou de keuze. Je vindt hier vele goed
gemarkeerde routes in elke moeilijkheidsgraad. Natuurlijk is er voor elke route een goede
kaart beschikbaar. Alle routes zijn ook met GPS te volgen.

Kleinwalsertal
Het Kleinwalsertal (ook kleines Walsertal) is een dal in de Oostenrijkse deelstaat Vorarlberg
benoorden de 2533 m hoge Große Widderstein. De plaatsen Hirschegg, Mittelberg en
Riezlern zijn van de rest van Vorarlberg gescheiden en slechts te voet bereikbaar via de
Hochalppas en de Gemsteljoch. Per auto kan men het dal enkel via het Duitse Oberstdorf
bereiken. Het Kleinwalsertal bond zich in 1891 economisch aan Duitsland, door het afsluiten
van een tolunie met dit land, hoewel het integraal tot Oostenrijk behoort. Het dal bevindt zich
in de Allgäuer Alpen en behoort tot het district Bregenz.

Centrum van Hirschegg, met op de achtergrond de 2533 m hoge Widderstein

Algemeen:
In het Kleinwalsertal bevinden zich 3 kernen (Mittelberg, Hirschegg en Riezlern) die in één
gemeente samengebracht zijn. De officiële naam van deze gemeente is Mittelberg, hoewel
men in de omgangstaal ook wel eens van de gemeente "Kleinwalsertal" spreekt. Een kleinere

plaats die ook deel is van Mittelberg, is het aan het dal einde gelegen Baad. De naam
"Kleinwalsertal" is ontstaan doordat de oorspronkelijke bewoners van het dal uit het kanton
Wallis in Zwitserland komen. Vandaar de naam "Kleinwalser" Het Kleinwalsertal is een
tamelijk breed en zonnig dal met een lengte van 15 km. Het dal loopt dood bij het dorpje Baad
en hoewel er ooit plannen waren voor een tunnel richting Sankt Anton en Lech heeft men
uiteindelijk besloten de situatie zo te laten om de flora en fauna in het dal te beschermen. Dit
"afgesloten" karakter is dan ook de reden dat het dal lange tijd een zogenaamd
"Zollanschlussgebiet" van Duitsland is geweest. Door dit "afgesloten" karakter ontbreekt het
in het dal aan doorgaand verkeer.
Een belangrijke inkomstenbron voor het Kleinwalsertal is het toerisme. Het gebied is zowel 's
winters als 's zomers een populaire toeristische bestemming voor vooral jonge en oudere
echtparen en gezinnen met kinderen, vooral uit Duitsland en Nederland. Feestende jongeren
treft men er minder aan. Hoewel het skigebied niet bijzonder groot is en vooral geschikt is
voor beginners, licht gevorderden tot gevorderden zijn er voldoende goede afdaling’s
mogelijkheden. Het is daarnaast een populaire winterbestemming vanwege de grote
hoeveelheden sneeuw die er 's winters vallen. Het dal wordt niet ten onterechte een van de
"Schneeloecher" van Oostenrijk genoemd en sneeuwhoogtes tot 190 cm in het dal - dat
gemiddeld slechts op 1100 m hoogte ligt - en meer dan 500 cm op de hogere hellingen zijn
geen uitzondering. Vanwege de gunstige ligging van het dal valt de sneeuw bovendien tot ver
in het voorjaar. Een aaneengesloten sneeuwdek eind april is eveneens geen uitzondering,
hoewel de liften medio april sluiten.
Zomers is het dal een wandelgebied bij uitstek. De vele hutten en goed toegankelijke bergen waarvan enkele met Klettersteig - maken het een populair wandelgebied.
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Wolfgangsee :
De oorspronkelijke naam van het meer is "Abersee", Een aanwijzing dat het meer naar de
stad St. Wolfgang is vernoemd is voor de eerste keer met "Wolfgangersee" in 1381, .

St. Gilgen, aan de Abersee

De Wolfgangsee heeft een oppervlakte van 13 km ². Het ligt op een hoogte van 538 meter en
het diepste punt is 114 meter diep. Rondom het meer kann gefietst worden maar ook een
wandeling naar de omliggende bergen is aan te bevelen, ga eens vanuit St.Gilgen met de lift
naar boven om te genieten van een geweldig uitzicht en mooie wandeling in het
Alpenlandschap.
De Zeller See is een zoetwatermeer in de Oostenrijkse Alpen. Het meer dankt zijn naam aan
het aangelegen stadje Zell am See. Het meer is 4 km lang, 1,5 km breed en maximaal 69 m
diep. Het hele meer ligt op bijna 700 m boven zeeniveau. Het meer wordt gevoed door
bergstroompjes die op vele plekken het meer instromen. Er loopt in het zuiden één riviertje uit
dat naar de Salzach stroomt.
In de winter is het meer volledig bevroren en wordt het gebruikt voor wintersporten. Het is
verboden om te varen op het meer met een boot met verbrandingsmotor, de bootjes die langs
de kant te huur zijn zijn dan ook allemaal elektrisch aangedreven. Alleen de ferry's die het
meer oversteken van Zell Am See naar Thumersbach hoeven zich niet aan deze regel te
houden. Het water is zeer helder en geschikt voor zwemmen en duiken.
De Chiemsee (uitspreken als Kiemzee), ook het Beierse Meer genoemd, is het grootste meer
in Beieren en na de Müritz en het Bodenmeer het derde meer in grootte van Duitsland.
Gelegen tussen Rosenheim en Salzburg. Het is 80 km² groot en maximaal 72,5 meter en
gemiddeld 25 meter diep. Het bevat twee miljard m³ water.
Het meer ontstond aan het einde van de laatste ijstijd als bed van een gletsjer. Oorspronkelijk
was het zeker drie keer zo groot als nu, maar de Tiroler Ache en andere riviertjes voeren zand
en stenen aan, waardoor het meer langzaamaan opgevuld wordt. Aan de andere kant voert de
rivier de Alz het water af naar de Inn en zo verder naar de Donau.
In de Chiemsee liggen enkele eilandjes: Herrenchiemsee (238 ha groot), Frauenchiemsee
(15,5 ha), Krautinsel (3,5 ha) en Schalch (22 m2). De eerste drie eilanden vormen samen de
gemeente Chiemsee. Schalch en nog twee kleinere naamloze eilandjes horen bij geen enkele
gemeente.
De Starnberger See is een meer in de Duitse deelstaat Beieren, en na de Chiemsee het
grootste meer van Beieren met een oppervlakte van 56,3 km². Het meer ligt ten zuidwesten
van München. De Starnberger See (vroeger: Würmsee) is na het Bodenmeer, het Müritz, de
Chiemsee en het Schwerinermeer het vijfde meer van Duitsland, echter vanwege zijn grote
gemiddelde diepte het tweede meer v.w.b. watervolume. Het gebied rondom de Starnberger
See is een gemeentevrij gebied in het district Starnberg. Het meer is eigendom van Beieren,
en wordt onderhouden door een afdeling van de Beierse overheid die verantwoordelijk is voor
de paleizen, tuinen en meren die staatseigendom zijn.
Het meer is onder andere bekend vanwege de geruchtmakende verdrinkingsdood van
Lodewijk II van Beieren in 1886 bij Berg. Aan deze gebeurtenis wordt men vandaag nog
herinnerd door een votiefkerk en een houten kruis in het meer, bij de plek waar de
gebeurtenissen plaatsvonden. Sinds 1976 wordt de Starnberger See gerekend tot de door de
Ramsar-conventie beschermde watergebieden (draslanden) van internationale betekenis.

