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Alas Chörbschornilta, korkeus 2 500 m
Teksti ja kuvat: Seppo Haario
Sveitsin Ystävät Suomessa osallistui Lomalinjan ja Aha-Erlebnissen vaellusoppaan Osmo
Nuutisen järjestämään alppivaellukseen 23. – 30.8.2014. Majoitus oli Davosin
kongressikeskuksen vieressä olevassa Kongress hotellissa. Neljän tähden hotellissa oli
puolihoito. Davos sijaitsee 1 560 metriä merenpinnan yläpuolella. Davosissa on hyvät
vaellusmahdollisuudet. Vaellusalueella näkyy paljon lehmiä ja murmeleita. Viikon aikana oli
hämmästyttävää todeta, että reippaat pyöräilijät ajoivat samoilla kapeilla osittain
mutkaisilla vaelluspoluilla, missä rinteet olivat usein jyrkkiä. Sveitsissä oli ollut kylmä
sadekesä, mutta nyt sää oli parempi ja satoi vain yhtenä päivänä.
Osmo Nuutinen on asiantunteva vaellusopas. Hän on asunut yli 30 vuotta Davosissa ja
tuntee hyvin Davosin monipuoliset vaellusmahdollisuudet.
Ensimmäisenä päivänä 24.8. ajettiin bussilla Glariksen kylään. Sieltä noustiin riippuhissillä
Jatzmederin vuoristoravintolaan (2 053 m). Meille tehtiin ”testivaelluksen” Hubelin kautta
jyrkkää nousua Rinnehornille (2 528 m), missä pidettiin lounastauko. Täältä patikoitiin
osittain kapeaa polkua takaisin Jatzmederin vuoristoravintolaan. Tauon jälkeen tultiin
hissillä alas ja bussilla hotelliin. Korkeusero ylös ja alas vajaa 500 metriä.
Toisena päivänä 25.8. ajettiin bussilla ensin Flüela-solaan Tschuggeniin (1 983 m). Täältä
patikoitiin kesällä kiinni olevaan rinneravintola Pischaan (2 483 m) ja syötiin eväitä. Tauon
jälkeen patikoitiin Pischagratin reunaa Hüreliin ja sieltä edelleen Ardelibodenin kautta
Davos-järvelle (1 560 m). Vaelluspolulta avautuivat mahtavat maisemat Klostersin kylään
ja Davos-järvelle. Alhaalla pidettiin tauko Davos-järven ravintolassa. Korkeusero ylöspäin
500 metriä ja alas 900 metriä.
Kolmantena päivänä 26.8. ohjelmassa oli kolmen maan bussiretki ja jalkojen lepopäivä.
Ensin tutustuttiin Liechtensteinin pääkaupunkiin Vaduziin ja sen jälkeen Saksan saaressa
olevaan Lindaun vanhaan kaupunkiin. Nopeimmat ehtivät tehdä ostoksia, Saksan
hintataso oli edullinen. Kolmas kohde oli Itävävallan Feldkirchin vanha kaupunki.
Neljäntenä päivänä 27.8. ajettiin bussilla Wofgangiin (1 631 m). Reippaassa sateessa
noustiin kapeahkoa ja osin jyrkkää polkua pitkin Schwarzseealpin kautta Gotschnabodenin
hissiasemalle (1 779 m). Samalla tuli testattua asujen sateenpitävyys. Gotschnabodenista
noustiin riippuhissillä Gotschnagratin vuoristoravintolaan (2 285 m). Täällä pidettiin tauko
ja kuivateltiin varusteita. Seuraavaksi patikoitiin ”Panoramaweg” polkua Parsenn-majalle
(2 200 m), mikä oli turistien vähyyden vuoksi kiinni. Täältä jatkettiin Parsennin väliasemalle
(2 219 m). Täältä mentiin Standseilbahn junalla ensin Weissfluhjochiin (2 662 m) ja sieltä
riippuhissillä Weissfluhgipfeliin. Siellä nautittiin näköalaravintolassa mahtavista maisemista

(2 844 m). Ilma oli ylhäällä aika viileä. Korkeussuunnassa patikoitiin ylös 400 metriä ja alas
200 metriä.
Viidentenä päivänä 28.8. mentiin ensin Standseilbahn junalla Parsennin väliasemalle (2
219 m). Sieltä lähdettiin nousemaan ”Panoramaweg” polkua pitkin ylös. Ihmettelyä herätti
se, että iso lehmälauma lähti seuraamaan ryhmää. Lehmät olivat matkalla hieman
ylempänä polun vieressä olevalle lammelle juomaan. Ryhmä piti tauon Strelasolan
ravintolassa (2 352 m). Tämän jälkeen jatkettiin ensin Latschüelfurggalle (2 409 m) ja siitä
edelleen vaelluksen korkeimmalle paikalle Chörbschornin päälle (2 650 m). Sieltä avautui
joka suuntaan esteetön kaunis alppimaisema. Maisemien ihailun ja eväslounaan
nauttimisen jälkeen lähdettiin laskeutumaan alas. Polku oli paikoitellen jyrkkä, mutta
maisemat mahtavat. Kahvitauko pidettiin Stafelalpin idyllisessä ravintolassa (1 894 m).
Tämän jälkeen patikoitiin vielä alppitietä Frauenkirchin (1 505 m) bussipysäkille. Täältä
tultiin bussilla hotelliin. Korkeusero ylös 430 m ja alas 1 150 metriä.
Kuudentena päivänä 29.8. ajettiin ensin postiautolla Sertig-laaksoon pieneen Sertig-kylään
(1 861 m). Täältä lähdettiin patikoimaan tasaisesti nousevaa polkua Jakobshornille (2 590
m). Hissiravintola oli kiinni. Hissiaseman vieressä pidettiin lounastauko. Heti tämän jälkeen
patikoitiin aluksi harjannetta pitkin, missä oli melko jyrkät rinteet molemmin puolin. Hetken
patikoimisen jälkeen tultiin Clavadeler Alp juustolaan (1 971 m), missä pidettiin tauko ja
ostettiin juustoa. Täältä jatkettiin alppitietä Clavadelin klinikan bussipysäkille (1 664 m).
Täältä ajettiin bussilla hotelliin. Korkeusero ylös 730 m ja alas 930 m.
Illallisen jälkeen järjestettiin päätösjuhla, missä kiitettiin Osmo Nuutista ja laulettiin hänelle
itse sanoitettu kiitoslaulu. Osmo esitti musikaalisia taitojaan viihdyttäen matkalaisia
kitaransoitolla ja laululla. Kaikki olivat tyytyväisiä viikkoon.

Alas Jakobshornilta, korkeus 2 500 m, taustalla Davos ja Davos-järvi

