Nazomer 2000
Pontresina
26 augustus t/m 1 september

Zaterdag 26 augustus 2000
983 km
Even voor zevenen vertrokken. In Duitsland drie kwartier file-oponthoud, maar verder vlot
doorgereden naar Pontresina. Om zeven uur aangekomen op de camping. Onderweg prachtig
weer gehad, temperatuur soms ruim boven de 30°C.

Zondag 27 augustus
Heerlijk in de zon ontbeten (harde broodjes). Daarna de mooi maar erg eenvoudige wandeling
naar de Boval-hütte gemaakt. mooi weer, alhoewel de toppen af en toe omgeven zijn door
veel zware wolken. 's Avonds af en toe een buitje.

Maandag 28 augustus
42 km
De dag begint bewolkt, er valt zelfs een enkele druppel. Naar S-Canf gereden en vandaar het
Nationaal Park in gelopen. Het weer wordt steeds beter! Overal zie je wild. Vooral herten,
soms wel kuddes van meer dan 100 stuks bij elkaar. Ze steken af tegen de lucht. Voorbij Alp
Trupchrun een viertal steenbokken gezien, waarvan één vlakbij. Heel leuk.
Totaal ruim vijf en een half uur gelopen.

Dinsdag 29 augustus
Ook vandaag begint het weer bewolkt. Naar Pontresina gelopen en vandaar met de stoeltjeslift
omhoog. Vervolgens een behoorlijke klim tot vlak onder de top van de Piz Languard.
Doorgelopen over kei-hellingen naar Fuorcla Pischa. Daar erg koud en winderig. Vervolgens
afgedaald naar Bernina Suot. Het eerste deel door enorme (lei)steenmassa's, later vrij steil.
Teruggelopen naar de camping, deels over de oude middeleeuwse pasweg. Totaal zo'n zeven
en een half uur gelopen, 18 km, 850 m gestegen en 1100 meter gedaald.

Woensdag 30 augustus
20 km
De dag begint prachtig, onbewolkt. Het blijft vrij koud. Naar Sils gereden. Vandaar een ruim
vier uur durende tocht Val Fex in. Een makkelijke tocht, maar toch wel zo'n 16 km. Weinig
spectaculair. Aan het eind van de dag regen.

Donderdag 31 augustus
297 km
Matig weer, koud en geen zon. Via de Albula pas (in de wolken, maar wel mooi) en Chur naar
Luzern gereden. Daar veel beter weer. Luzern is een prachtige, gezellige oude stad. Bijzonder
zijn de twee houten bruggen over de Reus. Vervolgens doorgereden tot even voor Burgdorf in
het Emmental. Daar op een parkeerplaats overnacht.

Vrijdag 1 september
841 km
's Morgens bezoek gebracht aan Bern. Een prachtige gezellig oud stadscentrum. Goed weer. 's
Middags via de Ballon d’Alsace en Metz teruggereden naar huis. Om twaalf uur thuis.

totaal 2263 km

