Een gemakkelijke wandeling over verharde grindwegen en bospaden. De
wandeling bevat een pittige klim, waarna je kunt uitrusten bij de Gasthof
Stockerhof op 1156 meter hoogte. Tijdens het eerste deel van de wandeling heb
je regelmatig uitzicht op het Stubaital met de Serlestop en de bergen in de
richting van Innsbruck. Het tweede deel van de wandeling loopt vooral door de
bossen. Vanaf Telfes loop je weer door het open dal richting Fulpmes.
Het aantal hoogtemeters bedraagt 310 meter stijgen en 380 meter dalen.
Met de smalspoorbaan Stubaitalbahn (Innsbruck – Fulpmes v.v., gemiddeld één
keer per uur in beide richtingen) reis je naar de halte Telfer Wiesen (1010
meter). Dit stationnetje is niet meer dan een betonnen platform waar je in en uit
kunt stappen. Vanaf het perron loop je door het gras naar de parallel aan het
spoor lopende grindweg en wandelt omhoog in noordelijke richting.
Na 650 meter begint het pad te dalen. Tot aan Brandeck volg je de spoorlijn;
vanaf hier buig je linksaf om later weer bij de spoorlijn uit te komen. Een kleine
kilometer verder, als je onder de spoorbrug bent doorgelopen, kom je aan bij
een T-splitsing waar de klim naar de Stockerhof begint. Je slaat op deze splitsing
linksaf – je volgt daarbij de aanwijzing ‘Steiler Fussweg’. Je blijft dit pad door
het bos volgen. Tijdens het eerste stuk volg je dan nog de loop van de Sasbach,
die zich een weg in de andere richting baant (naar beneden toe). Het pad slingert
zich in een aantal bochten 175 meter omhoog. Na een kilometer klimmen wordt
de inspanning beloont als je de alm van de Stockerhof (1156 meter) oploopt.
Vanaf de alm heb je een schitterend uitzicht op de alpentoppen aan de oostkant
van het Stubaital, met als meest dominante top de Serles (2717 meter).
Vanaf de Stockerhof steek je de alm in zuidelijke richting over en loop je na 120
meter weer het bos in. Over de eerste kilometer loopt de weg nog omhoog (tot
1190 meter), daarna begint de geleidelijke afdaling tot in Fulpmes.
Na ruim 2 kilometer kom je de eerste huizen van het dorpje Kapfers tegen. Het
grindpad gaat dan ook over in een asfaltweg. Even verderop gaat een graspad
links omlaag. Je kunt rechtdoor de asfaltweg blijven volgen, maar het graspad
voert je omlaag in de richting van Telfes in Stubaital. De kerk in dit dorp is niet
alleen van buiten aantrekkelijk, maar ook het interieur is buiten verwachting
mooi en rijk versierd. Vanaf de kerk is het dan nog 1,5 kilometer tot het station
in Fulpmes.

