
Seiseralm  –  Schlernhaus  

Op	  3	  juli	  was	  ik	  vroeg	  uit	  de	  veren.	  De	  koniginnenwandeling	  	  voor	  mezelf	  althans	  stond	  op	  het	  
programma.	  Met	  de	  auto	  naar	  de	  lift	  en	  dan	  met	  de	  lift	  naar	  Compatch.	  	  

	  

Nog	  eventjes	  wandelen	  en	  dan	  nam	  ik	  de	  volgende	  lift	  naar	  de	  Panoramahutte	  alwaar	  mijn	  
wandeling	  startte.	  Het	  weer	  was	  prima	  en	  om	  8.45	  u	  was	  ik	  vol	  verwachting	  gereed.	  Nog	  even	  een	  
foto	  maken	  van	  de	  lama’s	  die	  aan	  de	  Panoramahutte	  stonden	  en	  dan	  was	  wegwezen	  de	  boodschap.	  
Het	  is	  immers	  een	  lange	  tocht	  van	  meer	  dan	  2	  uur	  wandelen.	  Van	  2008	  m	  zak	  je	  eerst	  tot	  net	  boven	  
de	  1800	  m	  om	  dan	  naar	  het	  Schlernhaus	  te	  stijgen	  ,	  tot	  2457	  m.	  



	  

Onderweg	  kom	  je	  nog	  een	  laatste	  hut	  tegen	  die	  je	  duidelijk	  maakt	  dat	  je	  best	  daar	  de	  innerlijke	  mens	  
nog	  wat	  versterkt,	  wat	  ik	  dan	  ook	  gedaan	  heb.	  Het	  moet	  niet	  altijd	  een	  Forst	  zijn,	  deze	  keer	  werd	  het	  
een	  halve	  liter	  verse	  Almenmelk.	  



	  

Hierna	  kon	  de	  klim	  beginnen.	  Hij	  was	  best	  wel	  pittig,	  de	  beklimming	  van	  de	  flanken	  van	  de	  Schlern.	  
Het	  weer	  was	  echter	  prima,	  ik	  was	  vroeg	  vertrokken	  ,	  dus	  haast	  was	  er	  niet	  bij,	  des	  te	  meer	  kans	  om	  
te	  genieten	  van	  de	  uitzonderlijk	  mooie	  beelden.	  



	  

	  

	  

	  



	  

	  

	  

	  



Na	  een	  pittige	  wandeling	  kom	  je	  boven	  op	  de	  Schlern.	  Als	  je	  denkt	  dat	  je	  nu	  voor	  het	  Schlernhaus	  
staat,	  heb	  je	  het	  mis,	  een	  klein	  half	  uurtje	  wandelen	  nog	  over	  het	  golvende	  landschap,	  dit	  was	  echter	  
adembenemend	  mooi	  en	  ik	  nam	  er	  de	  laatste	  trip	  met	  alle	  plezier	  graag	  bij.	  

	  



	  

In	  de	  verte	  zie	  ik	  het	  Schlernhaus	  liggen,	  nog	  een	  laatste	  inspanning.	  Ondertussen	  was	  het	  bijna	  
middag	  geworden	  en	  was	  de	  innerlijke	  mens	  aan	  versterking	  toe.	  De	  kaisersschmarren	  en	  het	  
Forstbier	  deed	  deugd.	  



	  

Buiten	  was	  er	  geen	  terras	  en	  binnen	  zat	  het	  goed	  vol.	  De	  snelle	  en	  vriendelijke	  bediening	  deden	  de	  
rest.	  	  Een	  klein	  uurtje	  bleef	  ik	  boven	  en	  daarna	  was	  het	  weer	  tijd	  om	  terug	  te	  keren.	  Het	  was	  immers	  
nog	  een	  lange	  weg	  te	  gaan.	  Je	  kan	  over	  de	  Schlern	  wandelen	  en	  langs	  de	  andere	  kant	  terug	  komen	  
maar	  dat	  leek	  me	  wat	  te	  veel	  en	  dus	  besloot	  ik	  dezelfde	  weg	  terug	  te	  nemen.	  Mijn	  voeten	  zouden	  me	  
er	  nadien	  dankbaar	  voor	  zijn.	  



	  

Moe	  maar	  voldaan	  bereikte	  ik	  weer	  de	  Panoramahutte.	  Een	  bijzonder	  mooie	  dag	  eindigde.	  Nog	  twee	  
liftjes	  nemen	  en	  dan	  kon	  ik	  weer	  naar	  Parchotel	  Miramonti	  in	  Vols	  am	  Schlern.	  



	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


