Wintervakantie 2006
Davos
18 t/m 25 februari

Zaterdag 18 februari 2006 946 km
Zoals gewoon om zes uur weggereden. Vlot Via Maastricht, Luxemburg en Epinal naar
Thann. Daar bij de LeClerc getankt en boodschappen gedaan. Voor de grens met Zwitserland,
en in Basel, een kort oponthoud vanwege files. Door Zurich dit keer geheel zonder drukte en
om zeven uur in Davos Glaris aangekomen. Na de tunnel voorbij Kosters ligt er, ook op de
weg, vers gevallen sneeuw.
Zondag 19 februari
Een koude nacht, zo’n 12,5 graden vorst, maar in onze slaapzak helemaal niet koud gehad.
Met de trein naar Frauenkirch en vandaar het Sertigtal in. Erg mooi met die pas gevallen
sneeuw. Af en toe wat zon, maar bij Sertig erg koud door de harde wind waardoor ook de
loipen niet meer goed zichtbaar waren.

Maandag 20 februari
Vannacht duidelijk minder koud geweest, zo’n graad of zes vorst. Wel is er 5 cm verse
sneeuw gevallen. Met de trein naar Davos Platz en vandaar het Fluela dal in. En mooie tocht,
maar de sneeuw is wat plakkerig onder de ski’s. Bij de auto terug begint het te sneeuwen.

Dinsdag 21 februari
’s Avonds en ’s nachts zo’n 10 cm sneeuw gevallen. Erg mooi! Toch vannacht nog -8°C
geweest.
Vandaag prachtig weer. Helder, veel zon en een temperatuur van iets boven nul. Met de trein
naar Klosters en vandaar een schitterende wandeling via Monbiel naar de alp. Daar wat
gedronken en weer teruggelopen.

Woensdag 22 februari
Vannacht -6°C. Vandaag overwegend bewolkt en het minst mooie weer van de hele week.
Met de trein nar Davos Platz en vandaar het Dischmatal in. Wel erg mooi. Aan het eind van
het dal een kopje thee gedronken in een restaurantje en weer helling-af geskied. Onderweg
nog een hert zien staan.

Donderdag 23 februari
39 km
Weer schitterend weer. Vannacht -12°C geweest, maar desondanks toch weer niet koud gehad.
Met de trein naar Davos Dorf en op de latten naar Walddorf. Een heel mooie tocht, eerst door
bos en daarna over open land. Mooie uitzichten.
In de middag een stukje met de auto gereden om de boordaccu op te laden zodat we ’s avonds
weer licht hadden.

Vrijdag 24 februari 286 km
Maar -8°C geweest. Af en toe een waterig zonnetje. ’s Morgens met de trein naar Davos
geweest om nog wat boodschappen te doen en ’s middags richting huis. Bij Basel even wat
kort oponthoud, maar verder vlot kunnen rijden. Bij Thann op de camperplek overnacht.
Zaterdag 25 februari
946 km
Om half negen weggereden en vlot naar huis kunnen rijden. Om half vijf thuis.

totaal 1931 km

