
         
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

A BAKONYI KALANDOROK TURISTA EGYESÜLET nem kis sétával kezdi az újévet  A jó kondícióban lévő 

Kalandorokkal az Alsó-Ausztria Scneeberg dupla csúcsát, a Klosterwappent (2075 m) és a Kaisersteint (2061 m) 

hódítjuk meg. A Schneeberg Alsó-Ausztria legmagasabb hegycsúcsa az Alpokban, amely magasságával meghaladja 

a 2000 métert. Ropogtatjuk a friss havat mesébe illő fenyvesek közt kanyargó szűk ösvényeken, széles, hegyi 

legelőkön, de izgalmas kuloárban is. A csúcshódítás igazi kihívást és élményt jelent, amelynek jutalma – ha az 

időjárás is kegyes hozzánk – a Schneeberg-hegység és a Rax-Alpok, valamint a környező völgyek alkotta 

lélegzetelállító panoráma. A túra technikailag nem nehéz, „hótalpszűzek” is bátran velünk tarthatnak, a hótalpazás 

technikája könnyen elsajátítható, de a jó kondíció a nagy szintkülönbség miatt alapfeltétel! 

Utazás: egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben) 

Találkozó: 2016. február 6-án, szombaton, Losenheimben, a felvonó lábánál (2734 Puchberg 

am Schneeberg, Losenheimer Straße 103.) 9:00 órakor 
Közös utazási lehetőség Győrből, találkozó: 6:00 Metro áruház parkolója 

A túra leírása: A Losenheimi parkolóból a hótalpak átvételét követően az ülőlifttel majd’ 400 métert emelkedve 

néhány perc alatt elérjük az Edelweiss menedékházat (1235 m). Itt csatoljuk fel a hótalpakat, és a vezetőink itt 

mondják el a használat alapvető ismereteit. Szakképzett, helyismerettel rendelkező túravezetők fognak 

bevezetni Bennünket a hótalpas túrázás rejtelmeibe. Utunkat kezdetben még fenyők övezik, majd lassan 

elmaradoznak, és a fokozatosan emelkedő ösvényen jutunk el a Fischer menedékházig (2049 m). Innen már csak 

egy kis idő – kis séta – kis emelkedő kombináció kell, és felérünk a Klosterwappen-csúcsra (2075 m). A csúcsfotók 

elkészítése és a csúcscsokik elfogyasztása után az eredeti útvonalon visszaindulunk. A felvonóval leereszkedünk 

parkoló autóinkhoz, ahonnan egyénileg utazunk haza. Érkezés Győrbe várhatóan a késő esti órákban. 

Túratáv: 10 km; Szintemelkedés: 850 m; Kb. 7 órás menetidejű, nehéz túra 

Részvételi díjak: Egyesületi tagoknak: 7,000.- Ft/fő;    Nem,Egyesületi tagoknak: 9,000.- Ft/fő 
 

A részvételi díj tartalmazza a szakképzett túravezetést és a jó minőségű hótalpak bérleti díját! 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 Az étkezések költségét; 

 A felvonó költségét (oda-vissza menetjegy: 10 EUR/fő); 

 Az utazásbiztosítás költségét. 

Kérjük, aki részt kíván venni a rendezvényen, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 

FONTOS: Létszámkorlát: 25 fő!!! Ezután már csak a várólistára kerülhetnek a jelentkezők.  

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, tehát érdemes sietni a helyfoglalás miatt! 
Részletekről és a részvételi díj befizetéséről visszaigazoló e-mailünkben értesítünk.  

A kiszámíthatatlan időjárás miatt a programváltozás jogát fenntartjuk! 
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