Sommerferie 2016: Norditalien og Østrig - 1. del

Første del: Italien (Laives og Rasun)

Billedet er fra Langhofen Sellajoch mellem Val Gardena og Canezei

For 2 år siden holdt vi ferie med vores venner Eva og Jacques (i det efterfølgende stavet Sjak).
Dengang i 2014 tog vi til Sverige på skærgårdsferie, en uge i Roslagen og en uge i Bohuslen.
De camperer normalt også, men i hytter på campingpladserne, og konceptet med dem i en hytte
og os i campingvogn så tæt på hytten som muligt fungerede fint, så vi vil i år gentage succesen.
Det bliver så ikke Sverige i år, men Norditalien (Alto-Adige/Südtirol) og Østrig (Salzburgerland).

Mandag, den 30/5: Afrejse og transit ved Roth (Nürnberg)
Vi kørte hjemmefra lidt før kl. 4 om morgenen og nåede nemt færgen Gedser-Rostock med afgang
kl. 7. Vi havde fint kørevejr det meste af vejen: Det var meget varmt omkring Berlin, men små
byger længere mod syd. Vi kom ind på vores campingplads ca. 17.40. Vi havde valgt samme
plads som i 2013, Camping Waldsee i Fränkischen Seenland syd for Nürnberg. Dengang kørte vi
via Rødby, ca. 1000 km.
I år sparede vi knap 150 km.
ved at tage over Gedser, og
tidsforbruget er omtrent det
samme.
Her på billedet til højre er vi
lige ankommet, og her den
første nat ligger én i telt og
tre i campingvognen, for
vejret er rigtigt fint (20º).
Vi spiste aftensmad på
campingpladsens hyggelige
restaurant.

Tirsdag, den 31/5: Evas fødselsdag og videre til Laives/Leifers ved Bolzano
Aftenen før havde vi bestilt 4 gange luksus-morgenmad i restauranten, for i dag har Eva
fødselsdag! Og i restauranten havde man lavet en fødselsdagskage i dagens anledning (billedet).
Vi fortalte restauratøren, at vi havde
været her for 3 år siden, og at vi synes,
at her var rigtigt hyggeligt. Han blev
meget lykkelig over, at hans stamgæster
nu vendte tilbage!
Vi pakkede sammen og kørte videre
mod Italien ca. 10.30. Der var dårligt
kørevejr fra Brennerpas og sydpå, men
regnen holdt op, da vi nåede camping
Steiner i Laives/Leifers*) i Norditalien.

*) Stednavne i denne norditalienske region Alto-Adige/Südtirol: Vi har som regel valgt at anvende de Italienske, men
første gang vi nævner et navn, vil vi tit også skrive det østrigske (tyske) efter skråstregen som her: Laives/Leifers.

Byen Laives:
Typisk forstadsby (til Bolzano/Bozen). Lidt turisme, men ellers er byen ikke noget særligt, bortset
fra den smukke udsigt til bjerge i mange retninger, samt nærheden til flere naturskønne steder.
Campingplads Steiner:
Større campingplads i tilknytning til hotel. Alt virker meget velordnet, og man forstår at få sine
campinggæster til at føle sig velkommen og godt tilpas. Pladsen har været i familiens eje i mere
end 50 år. Receptionen passes på skift af 2 ældre herrer: den ene er ejeren Peter Pfeiffer, og den
anden, Reinhard, har været ansat siden 1978! De har begge gjort sig den ulejlighed at lære lidt
dansk til daglig brug, blot ved at lytte sig frem hos de danske gæster. Til os fandt de straks en
campingparcel og en hytte lige ved siden af hinanden (billedet herunder).
Vejret: Op til 22º. Vi spiste på en restaurant i Laives: grillet laks med grillede grønsager.

Man kan godt fornemme campingpladsens smukke placering mellem bjergene

Til venstre: vores toiletbygning med skulpturer. Til højre: krucifix i en hyggekrog med en lille vandkunst – typisk for campingpladsen

Onsdag den 1/6: Corno Renon/Rittner Horn og jordpyramiderne i
Longomoso/Lengmoos
De nærmeste bjerge med Rittner Horn (2.260 moh.) ligger lige i udkanten af Bolzano, så vi
prøvede at finde bjergbanen. Det lykkedes ikke, så vi kørte lidt videre op til næste bane ved
Pemmern (1.532 moh.). Vi tog de 7 minutters svævetur derop til tågen ved Schwarzsee, hvor vi
gik ad Panoramaweg (helt uden panorama på grund af tågen) til alpehytten Unterhorner Haus.

Vi er heldigvis varmt klædt på, og tågen udviklede sig
efterhånden til regn. Vi har før oplevet bedre bjergvandringer,
men det kom vi nu også til senere i ferien.

Til venstre: Udsigten til bjergene var væk pga. tåge, men her var pænt alligevel (blå ensian). Til højre: Omelet a la Unterhorn: her er
hovedret og dessert på én gang.

Vi spiste frokost ved alpehytten. De 2 af os var heldige med at bestille ragu bolognese, mens de
andre 2 havde lyst til en dejlig omelet. Det fik de sandelig også: med masser af flormelis,
blåbærsyltetøj samt noget ubestemmeligt marmelade; det var stort set uspiseligt.

Til venstre: Rittner Horn ligger vist et eller andet sted her bag
tågen. Herover: Ind imellem kunne man skimte de flotte bjerge
mellem skyerne.

Det regnede let, da vi var færdige med maden, men vi begav os alligevel op mod Rittner Horn. Det
var både surt og anstrengende, men vi fortsatte alligevel – lige indtil det begyndte at tordne i
nabobjergene. Så tog vi den næste kabine ned.
Vi fortsatte til en anden stor, men alligevel ikke særligt kendt seværdighed, Jordpyramiderne ved
Longomoso, under 10 minutters kørsel herfra.

Jordpyramider findes flere steder i verden, bl.a. i
Norge. Disse jordpyramider i Longomoso er de
største i Europa. Fænomenet skyldes erosion i
forbindelse med nedbør. Jorden består af fast
moræne-ler, som er beskyttet af f.eks. en sten
på toppen, som delvis beskytter jorden, når det
regner, så der dannes en pyramide. Den vil
efterhånden forsvinde helt, hvorefter der med
tiden dannes en ny, hvor stenen lander.

Landskabet bag jordpyramiderne er ganske smukt – og ved et af udsigtsstederne er der sørget for underholdningen (Nej, heksen
er ikke ægte – vi havde i hvert fald begge pigerne med hjem igen).

Turen tilbage til campingpladsen gik gennem Bolzano i myldretiden - lidt af en oplevelse.
Dagens vejr: max 20º og tørt i dalene. 12º i bjergene og nedbør.
Dagens mad: Grillspyd fra et supermarked med kartofler og grønsager.

Torsdag, den 2/6: Gensyn med Val Venosta/Vinschgautal og Val Senales/Schnalstal
Val Venosta ligger vest for E45 og går ca. 80 km. ind i landet. I dalen løber floden Adige/Etsch.
Pia og Jørgen var her i 2001 og Eva og Sjak i 2002, begge på Camping Adler i Naturno/Naturns.
I Naturno skulle vi naturligvis se Skt. Prokulus-kirken fra 700-tallet. Det er den ældste kristne ikkeromersk-katolske kirke i verden.

Sjak, Eva og Pia ved Skt. Prokulus-kirken

Til venstre: Interieur fra den meget enkelt indrettede Skt. Prokulus kirke. Højre: Vi besøgte ikke kirkens museum

Efter besøget i Naturno kørte vi ind i dalen Val Senales, der starter lidt vest for Naturno og slutter
ved den østrigske grænse i byen/skisportsstedet Maso Corto/Kurzras i 2.011 meters højde. Her
skulle vi have fortsat med svævebanen op til Graue Wand, den grå mur, 3.202 moh. Men ak! Vi
var for tidligt på den, faktisk ca. 1 måned for tidligt, da banen først starter den 1/7. Det var lidt
ærgerligt, for der er både mulighed for sommerski (det skulle vi nu ikke prøve), men også for
vandretur på panoramavejen meget tæt på Simlaun (3.597 moh.), hvor mumien Ötzi fra ca. 3.300
år før vor tidsregning blev fundet i 1991. Han blev fundet meget tæt på grænsen, så tæt at man
først transporterede ham til Wien, indtil man fandt ud af, at findestedet er på den italienske side,
så nu ligger han i Bolzano.
Hele Val Senales er usædvanlig smuk, så vi fik hurtigt rystet skuffelsen af os.

Til venstre: Byen Kurzras. Vi er helt tæt på Østrig, så
her bruger man de tyske stednavne.
Herover: Der er bjerge til næsten alle sider af byen.
Efter besøget i byen kørte vi lidt tilbage, for vi havde
lagt mærke
til en
spændende
sø, Lago di
Vernago/
Vernagt
Stausee,
som ligger i
ca. 1.700
højde.
Til venstre: Højlandskvæg var sat ud ved søbredden. Bonden havde store problemer med at holde dem inden
for indhegningen. Pia prøver at få et godt billede af dem. Til højre: Pia og Jørgen på dæmningen

Efter Vernagt Stause kørte vi ud af Val
Senales og tilbage til Val Venostra til byen
Laces/Latsch, hvor Pia og Jørgen også
boede på camping i 2001 (i camplet). Vi
kunne huske, at der gik en kabinelift op lige
bag ved campingpladsen, så den tog vi igen,
her 15 år efter. Vi kom op til St. Martin im
Kofel (1.740 moh.), hvor udsigten var lige så
smuk som dengang.
Vi gik en tur på 6 km. i alt (frem og tilbage) ad Vinschgauer Panoramaweg.

Forskellige views fra panoramavejen. Nederst til højre bliver vild klematis fotograferet.

Tilbage ved bjergrestauranten i St. Martin fik vi
Apfelstrudel, inden vi tog kabineliften ned kl. 16.
Vi skulle have haft grillede foreller til aftensmad sammen
med kartoffelsalat af resterne fra i går, men vores
supermarked var lukket. Heldigvis havde vi købt landæg,
pancetta/Speck og pølser, så vores kartofler blev braset i
stedet for.
Vejret: Få byger ind imellem (mens vi kørte i bil) og ellers
sol det meste af dagen og op til 23º. Smukke regnbuer ved
Merano (kunne desværre ikke fotograferes).

Fredag, den 3/6: Tur til passet ved Sella Joch med Sassolungo/Langkofel
Vores nye GPS med faciliteter for campister startede med at lede os ad nogle underdimensionerede bjergveje – godt vi ikke havde campingvognen på! Vi fandt selv tilbage til
landevejen – til Stau, så vi spildte en god time. Men endelig kom vi via skisportsstedet Val
Gardena frem til passet, som ligger i 2.244 meters højde. Vi startede straks vandreturen:

Se, det er rigtige bjerge! Pia, Sjak og Eva foran tinderne: Sasso Levante (3.114 moh.), Cinque Dita og Sasso Lungo (3.181 moh.)

I starten af turen nærmede
vi os en masse murmeldyr.
De fleste flygtede, men det
ene var lidt af
en linselus og
meget
fotogen.

Vi tog en rundvandring på et par timer incl. sneboldkampe og frokostpause (medbragte
madpakker), i alt ca. 5 km, det sidste stykke med let klatring.
Vi kørte en anden vej hjem fra passet, via
Canazei og Pozza di Fassa, som er den by, vi
først havde besluttet at bo i. Det blev heldigvis
ændret til Laives, for Pozza ligger meget langt
ude, eller rettere sagt langt inde mellem bjergene.
Vi var hjemme igen ved 18-tiden efter at vi havde
købt nogle flotte foreller, som vi udbenede og
grillede med lidt fyld af persille og svampe.
Ris og grønsager til – rigtigt godt.
Vejret: 9º i passet, 13º i Pozza di Fassa,
23º i vores by Laives, regnbyger hele
eftermiddagen og aften.

Lørdag, den 4/6: Merano/Meran
Merano, hvor vi alle 4 har været for 14-15 år siden, ligger kun ca. 30 km. væk.

Byen domineres i nogen grad af floden Passer, som er en biflod til Adige. Her er Sjak, Pia og Eva ved floden

Cafeliv og torvemarked, souvenirbutikker og byport som det hører sig til i en ”rigtig” by

Vi spiste på en restaurant: 1 gang Merano-pølser med brasede kartofler og
3 gange pasta frutti di mare, dvs. alt godt fra havet. Tjeneren talte lidt
dansk – det giver altid lidt ekstra drikkepenge.
Vi gik rundt i byen i nogle timer, og vi gik blandt andet til domkirken, Sankt
Nikolaus, hvor vi gik ind og tog nogle billeder af interieuret (næste side).

Der er en fin stor park i byen, hvor vi tog nogle billeder.

Vejret var fint og tørt hele dagen inde i byen, op til 23º og sol, men alligevel ca. 5º lavere end i
Danmark! Regn sidst på eftermiddagen.
Aftensmad: Smørrebrød med lokale råvarer, da en lokal landslagter og bonde havde en bod på
campingpladsen om morgenen.

Søndag, den 5/6: Tur mod Rosengarten og Lago di Carezza /Karersee
Rosengarten er en bjergkæde, der er berømt for sin skønhed og spændende vandreruter, og det
er absolut en af årsagerne til, at vi er i området. Vi bruger det østrigske navn, da det er det, der
normalt benyttes i stedet for det italienske Catinaccio.
Vi var ikke særligt heldige med vores besøg; der var meget tåget i højderne, og om det var derfor,
eller fordi, vi kun er i starten af juni, der gjorde, at svævebanerne ikke kørte, ved vi ikke.
Under alle omstændigheder måtte vi opgive at komme derop og tog i stedet ned til bjergsøen
Karersee, hvor vi fulgte en vandrerute, der går rundt om Karersee og Mittersee, i alt ca. 6 km.

Her er den smukke Karersee - med Rosengarten i baggrunden (kan skimtes gennem tågen)

Fotoopstilling ved Karersee –
med Pia som fotograf. Hun er til
gengæld her, hvor vi er på vej
videre til Mittersee, som ses på
billedet helt til højre.

Skiltningen her ved Dolomitterne er tit både italiensk og tysk. Her var den ofte på 3 sprog, da vi
befinder os midt i området, hvor man også taler ladinsk, et af de rætoromanske dialekter, der tales
af ca. 30.000 personer.
Der var mange mennesker omkring søerne, men det er jo også søndag.
Vi kørte hjem til campingpladsen igen via den by, hvor vi egentlig skulle have boet, Pozza di
Fassa. Her spiste vi froskost.
I Pozza var temperaturen ca. 17º, og på vores campingplads op til 27º.
Aftensmad: Omelet med Speck, rød peber, og persille, gratineret med lidt ost på toppen.

Mandag, den 6/6: Vinruten fra Termeno/Tramin til Caldaro/Kaltern
Byen Termeno ligger under 20 km. fra vores campingplads. Den har givet navn til den legendariske hvidvinsdrue Gewürztraminer, som de især i Alsace laver rigtigt meget god vin af.
På italiensk hedder druen Termeno Aromatico efter byen Termeno.
Vi startede vores lille vinrute netop i Termeno,
men selve byen lever ikke op den spændende
drue, eller sagt på en anden måde: byen var ret
kedelig. Her er et par billeder fra byen (venstre).
Vi kørte ret hurtigt videre til den noget større by
Caldaro/Kaltern, som dels ligger smukt ved
søen Kalterersee, og som også er en rigtig vinby
med bl.a. de kendte Kalterersee-vine.
Her parkerede vi i udkanten af byen og gik ned
til markedspladsen, hvor der var masser af liv.

Her er 3 billeder fra
Marktplatz med det
pastelgrønne rådhus
ved siden af kirken.
De 2 gademusikanter
satte fantastisk liv i
gaden med harmonika
og plasticbaljer.

Et herligt forbudsskilt, som
forbyder hunde af
hygiejniske årsager.

Nordøst for byen ligger et par små søer, og der er en afmærket vandrerute ned til søerne, i flg.
turist-bureauet. Vi fandt da også starten af vandrestien, hvor der er en række små kapeller. Men
snart blev resten af stien væk for os, så vi kom aldrig ned til søerne, men gik i stedet en smuk tur i
vinmarkerne.

Dagens mad: Frokost på torvet i Kaltern. Hakkebøf med kartofler og salat om aftenen.
Dagens vejr: En af de første rigtige sommerdage med temperaturer op til 28º.

Tirsdag, den 7/6: Flyttedag til Val Pusteria/Pustertal
Der er heldigvis ikke så langt til vores næste campingplads Camping Corones i byen Rasun di
Sotto/Niederrasen ved en sidedal til Pustertal, Valle Anterselva/Antholzertal. Vi kørte kl. 9.20 og
var fremme kl. 11. Det er en dejlig campingplads ude på landet lidt øst for Brunico/Bruneck, og
selvom vi er i 1.008 meters højde, kan vi have shorts på. Det er også sommer i dag!

Eva og Sjak fik en
beboelsestønde
(4 sovepladser!)
i udkanten af
campingpladsen,
og vi fik en parcel
lige overfor – igen
meget bekvemt.

Campingpladsen har både bjergudsigt, restaurant, svømmepøl og hotelbygning (billedet til højre). Eva og Sjak havde status som
hotelgæster, fordi de boede i tønden

Om eftermiddagen kørte vi en tur op gennem vores dal, Antholzertal til Antholzersee (1.642 moh.),
hvor vi gik søruten frem og tilbage.

Lago de Anterselva/Antholzersee – her er så flot, at vores billeder
ligner postkort

Vi fik kaffe mv. på restauranten ved nordenden af søen,
ganske tæt på den østrigske grænse. Ikke dårligt.
Vi gik tilbage
langs søen til
bilen igen og
ville fortsætte
over grænsen
til Østrig. Det
kunne vi
sådan set
godt, men
bjergpasset er så smalt, at de kun lukker biler igennem et kvarter ad gangen i timen, så det gjorde
vi ikke. Det værste er næsten, at vores nye GPS med campingfunktioner ville have os den vej et
par dage senere, da vi fortsatte til Østrig! Men GPS’erne er naturligvis ikke bedre end de data,
som myndighederne rundt omkring stiller til rådighed.
Dagens vejr: 26º i 1.000 meters højde og 24º i 1.642 meters højde. Flot!
Dagens mad: Cobb-grillet kylling med bagekartofler og salat.

Onsdag, den 8/6: Tre Cime/Drei Zinnen
Den største seværdighed i dette
område må bestemt være De tre
Tinder i Sesto-/Sexten-alperne,
og det blev da også feriens
foreløbige højdepunkt (vi fik
ugen efter nogle lige så store
oplevelser i de østrigske bjerge).
Vi skulle kun køre omkring ½
time ad vejen mod det berømte
skisportssted Cortina d'Ampezzo
for at komme dertil. Sidste del af
vejen er betalingsvej (24 €), som
fører os op til 2.465 moh.
Fra parkeringspladsen er der en fin udsigt ned til byen Cortina d'Ampezzo (billedet herover).
Men i øvrigt er der rigtigt flot i alle retninger, så vi gik straks i gang med at fotografere:

Solen skinnede i starten, men det var alligevel temmelig koldt på grund af højden. Vi startede
vores vandretur rundt om de tre tinder, men kom kun halvvejs rundt, da der lå for meget sne.

Pause ved Rifugio Lavaredo inden vi strider os videre gennem snemasserne – nu med regntøj

Og snedriverne bliver bare dybere og dybere indtil vi når siden af de tre tinder (billedet til højre).
På næste sider har vi så et panoramabillede af de tre tinder set fra ”bagsiden”.

Forbud mod mountainbikere (skiltet til venstre). Men der er alligevel en kamikaze-rytter på stien bag Sjak.
Billederne herunder: Vi når ikke længere end hertil, hvor snerydningen er nået til, så vi går tilbage igen.

Tilbage ved parkeringspladsen spiste vi frokost i Rifugio Aronzo. Her i bjergene må man tage til
takke med, hvad de har, og denne gang var der 2 retter: De 2 af os fik en udmærket vildtgullasch,
men de andre 2 fik nogle underlige, store melboller, der var trillet i noget røget skinke og lidt grønt,
inden det var blevet kogt i bouillon, som det blev serveret i.
På vejen tilbage havde vi lidt tid til overs, som blev brugt på et besøg ved et pensionat i Dobbiaco/
Toblach, hvor Gustav Mahler havde boet og komponeret. Mahler var böhmer, senere østriger,
men vi befinder os jo her i Südtirol i det gamle kejserrige Østrig-Ungarn.

Vi gik også en lille tur i vores by, Rasun di Sotto, hvor de største seværdigheder var disse gamle
italienske biler (Fiat 600 Multipla, Fiat 500, og Fiat Dino Coupé Bertone 1967):

Vejret i dag var noget blandet: 10º på vores bjerg (2.400 meters højde) og 22º på campingpladsen
(ca. 1.000 meter). Sol i starten af turen, regn meget af turen og tørvejr eftermiddag og aften.
Vi pakkede sammen om aftenen og fortsætter i morgen til Østrig.
(Link nederst på siden)
Vores rejserute indtil nu er:
Camping Waldsee i Roth ved Nürnberg, Camping Steiner i
Laives/Leifers og Camping Corones i Rasun di Sotto/Niederrasen,
hvor vi nu er nået til.

Læs anden del her, Østrig

