
 

 
 

A JÚLIA-ALPOK MEGHÓDÍTÁSA 

2014. AUGUSZTUS 16 – 23. 

A BAKONYI KALANDOROK TURISTA EGYESÜLET újabb többnapos programra invitál mindenkit, aki 

kedveli a hegyvidéki túrázást, a magashegységekre hajazó formavilágot. A helyszín a kultikus hírnevű, 

Julius Caesarrol elnevezett Júlia-Alpok. Mára ez a vidék a hegymászók, túrázók, vadvízi evezősök kedvelt 

úti céljává vált, mely páratlan szépségével, gazdag programkínálatával csalogatja/csábítja az ide 

látogatókat. Zord sziklacsúcsok, zöldellő völgyek, barátságos hegyi városkák teszik e vidéket 

ellenállhatatlanul vonzóvá. A hét során bőven lesz részünk kalandokban és kihívásokban: meghódítjuk a 

Júlia-Alpok és egyben Szlovénia két legmagasabb hegycsúcsát: a 2679 m magas Mangartot és 

főattrakcióként a 2864 m magas Triglavot.  

A Triglav Nemzeti Parkot nem lehet úgy megjárni, hogy ne kóstolnánk bele a vadvízi evezés élményébe, 

melynek során garantáltan nem lesz hiány adrenalinban. 

A program csúcspontja vitathatatlanul a Triglav megmászása, ami minden szlovén ember számára a 

„bakancslista” első pontja. Itt érezhetjük igazán a hegyek erejét és az ember kicsinységét a természet 

nagyságához képest, és egészen újszerű fogalmat kapunk a hegyek olykor megközelíthetetlen, vad és 

vadságában is gyönyörű világáról. A Triglav csúcsára vezető út utolsó szakaszán helyenként találkozunk via 

ferrata avagy klettersteig szakaszokkal! 
 

1. nap (augusztus 16. szombat) – utazás 

Találkozó helye: Győz Plaza parkolója (9024, Győr Vasvári Pál u. 1/a) 

Találkozó ideje: 2014. augusztus 16. 8:00 óra 
 

2. nap (augusztus 17. vasárnap) – „Bemelegítés”: Mangart 

A Mangart lábánál lévő hágóba autóbuszunk visz el bennünket a korai kelést követően. Innen a kupola alakú 

csúcs északnyugati oldalán található hatalmas ferde haladéknál indul a biztosított út. Cikkcakkban mászunk 

fölfelé drótkötélbiztosítás mellett (B), majd lassan befordulunk a hasadék belsejébe, amely a főtömb és egy 

különváló gerinc közötti szurdokká formálódik. Ennek bal oldalába bevágódó, csúszós, vizes párkányon 

haladunk tovább (A-B). Jobbra fordulva kikeveredünk a sziklakatlanból és a hosszanti bevágásban mászunk 

hosszan fölfelé. Biztosított szakaszok (B), könnyű sziklamászás és meredek, törmelékes részek váltogatják 

egymást. Egy jellegzetesen vörös sáros szakasz után a bevágásból az oldalgerinc tetejére jutunk (A-B). 

Innen egy kissé kitett csorba vezet át a főcsúcs masszív tömegére. Némi gyaloglás után egy sziklakapun 

mászunk át, majd pár méter szintvesztést követően újra ferratán kapaszkodunk fölfelé egy omladékos 

kőtáblán (B). Ebből kikeveredve még hosszas szerpentinezés következik, míg végre megpihenhetünk a 

csúcskereszt tövében. 

Teljes szintkülönbség: kb. 630 m. Időtartam: kb. 4 óra 

 

3. nap (augusztus 18. hétfő) – Ismerkedés a vadvízi evezéssel 

Ezen a napon kicsit pihentetjük lábainkat a másnapi csúcstámadás előtt, és begyűjtjük a szükséges adrenalin 

mennyiséget. Raftingolni megyünk a Nemzeti Park kristálytiszta, hűs folyójára, ahol hely, profi túravezető 

vár bennünket, hogy beavasson a vadvízi evezés rejtelmeibe. Kihagyhatatlan! 
 



4. nap (augusztus 19. kedd) – Irány a Triglav! 

 
 

Korán kelünk, hogy a rövid buszút után a Triglav 

lábánál található parkolóból, a Tominšek útvonalon 

nekivágjuk a hét legizgalmasabb 

kihívásának: a Triglav meghódításának. A sok 

helyen kitett helyekkel tarkított, kiváló 

állóképességet és kitartást igénylő, de igen 

változatos terepen haladó túrán szükségünk lesz 

kibiztosításra. (Via ferrata szett és sisak 

kötelező, a helyszínen kölcsönözhető!) Az 

erőfeszítésért azonban bizonyosan kárpótol 

bennünket a látvány, ami végig elkísér utunkon. Az 

időjárástól függően vagy még aznap elkészítjük a 

csúcsfotókat, megesszük a csúcs-csokikat, átéljük 

a csúcs-érzést, vagy megpihenünk a 2.515 m 

magasan lévő menedékházban, ahol az éjszakát 

töltjük. 

Szintkülönbség: kb. 1900 m. Időtartam: kb. 10-12 

óra 

 

5. nap (augusztus 20. szerda) – Az ereszkedés 

Miután kigyönyörködtük magunkat a napfelkeltében, újult erővel vágunk neki a lefelé útnak. A Triglavot egy 

másik útvonalon, a Prag úton tudjuk magunk mögött, és így érkezünk a délutáni órákban a parkolóba, ahol 

buszunk már várni fog bennünket, hogy visszavigyen szállásunkra. 

 

6. nap (augusztus 21. csütörtök) – A megérdemelt pihenés: Pericnik-vízesés 

Ez a nap a jól megérdemelt pihenésé! A napot a faluban töltjük, igény esetén közös programokkal, játékokkal 

és főzőcskével. Azért teszünk egy rövidke sétát fáradt tagjaink lemozgatására egy közeli  vízeséshez, 

aminek hatalmas vízoszlopa mögé könnyűszerrel besétálhatunk. 

 

7. nap (augusztus 22. péntek) – Bled: A Júlia-Alpok szíve 

Bled városka és a városka közepén elterülő tavacska 

az egyik legszebb alpesi nyaraló. A hegyek szépsége 

visszatükröződik a tó felszínén, a nap, a nyugalom 

és a friss levegő kellemes érzéseket kelt a 

látogatókban egész éven át. Bled rabul ejt bárkit, 

korra, nemre tekintet nélkül, szépségével elbűvöli 

és meggyőzi őket, hogy többször is visszatérjenek. 

Aki még bírja erővel, kétórás séta alatt 

körbejárhatja a tavat, de csónakkal is felfedezheti, 

vagy a fáradtabbak a tengernyi kávézó és étterem 

teraszáról gyönyörködhetnek a táj szépségében. 

Itt alkalmunk nyílik beszerezni otthon maradt 

szeretteinknek is az ajándékokat. 

 
 

8. nap (augusztus 23. szombat) – Hazaút 

Búcsút veszünk a Triglav Nemzeti Parktól, és élményekkel gazdagon, teljesítményünkre büszkén 

visszaindulunk Győrbe. Várható érkezés: 18:00 óra, Győr Plaza parkoló 

 



Utazás: csoportosan, autóbusszal. 

 

Szállás: A Triglav lábánál található Mojstrana falucskában egy közösségi szálláson 8-10 ágyas szobákban. 

Igény esetén 4 EUR/fős áron reggeli kérhető a szálláson. 

 

Fakultatív programok, lehetőségek: 

 Vezetett, rövidebb, kímélő túra a nem annyira bevállalósoknak , de a környéken több rövidebb 

túralehetőség is kínálkozik, ha valamelyik programunk helyett úgy döntenél, inkább magad fedezed 

fel a szlovén Alpokot. 

 Igény esetén városnézés. 

     

Részvételi díjak: 

Egyesületi tagoknak: 55.000,- Ft/fő;  Egyesületen kívülieknek: 62.000,- Ft/fő 

 

A részvételi díj tartalmazza:  

 Utazást autóbusszal; 

 A szállást és az idegenforgalmi adót; 

 A túravezetést. 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 Az étkezések költségét (önellátó, illetve étkezési lehetőség a közelben lévő éttermekben);  

 A rafting költségét (kb. 40 EUR); 

 A Via Ferrata eszközök kölcsönzési díját (kb. 15 EUR/nap). 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, az legkésőbb 2014. április 30-ig jelezze részvételi 

szándékát a bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre.  

FONTOS: 15 jelentkező alatt sajnos nem tudjuk ezt az utat elindítani, míg 40 fő felett a további 

jelentkezéseket csak várólistára tudjuk elfogadni. A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk 

fel. 

A részletekről és az 50% előleg befizetéséről (határidő: június 1.) a résztvevőket e-mailben 

értesítjük. 

Tekintettel arra, hogy a Triglav megmászása magashegyi túrának számít, így kedvezőtlen időjárási 

körülmények között veszélyes annak nekivágni, a szervezők a programváltozás jogát fenntartják! 

 

 

       

bakonyikalandorok@gmail.com
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