
         
 

 

             

 

 

 

 

 

 

 
 

A BAKONYI KALANDOROK TURISTA EGYESÜLET télen sem hagyja cserben a túrázás és a 

magashegyek szerelmeseit. Igyekszünk azoknak is kedveskedni, akik szeretnék kipróbálni és 

élvezni a téli hótalpas túrázás varázsait, de fizikai szempontból nem feltétlenül a legnehezebb 

próbatételre vágynak. Már most érdemes jelentkezni 2017 első Kalandoros rendezvényére, 

ahol 1500 m feletti havas, alpesi hegyeken túrázva ropog majd talpunk alatt a hó. 

Utazás: egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben) 

Találkozó: Győrben, 2017. február 5-én, vasárnap, 6:00 órakor a Metro áruház parkolójánál 
 Opció: Hirschwang an der Rax, Rax-Seilbahn kabinos felvonó alsó állomásánál, 9:00 órakor 

A túra leírása: Az Alsó-Ausztriai, a Schwarza-patak völgyében található Rax-Seilbahn parkolójában 

találkozunk, ahonnan kabinos felvonóval percek alatt feljutunk a Rax-fennsíkra (1547 m). Túravezetőink 

ízelítőt adnak nekünk a hótalpazás fortélyairól, majd felcsatoljuk a talpakat, és nekivágunk az utánozhatatlan 

hangulatú, téli, alpesi tájnak. Az Ottó-menedékházig (1644 m) könnyed bemelegítő séta vár ránk, majd egyre 

mélyebb havat taposva a Rax-fennsík széléről megcsodálhatjuk a hegytömböt övező kis falvakat, alattunk 

pedig a Rax több száz méteres függőleges sziklafalait. A lélegzetelállító körpanoráma sem maradhat el a 

Jakobskogel 1737 méteres csúcskeresztje tövéből, majd a hegygerinc mentén folytatjuk utunkat. Délután 

ismét megcélozzuk a Rax-fennsík szélét, ahol a Hohe Kanzel csúcsánál (1699 m) állunk meg, hogy élvezhessük 

a lábunknál elterülő pazar panorámát. Némi pihenő után hatalmas fenyvesek között átvágva térünk vissza a 

felvonó állomáshoz, a Raxalpen Berggasthofba. A felvonóval leereszkedünk az autóinkhoz, ahonnan a kora esti 

órákban indulunk haza. 

Túratáv: 8 km, szintemelkedés: 400 m, kb. 5-6 órás menetidejű közepesen 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 hótalpak bérleti díját! 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

 Az étkezések költségét; 

 A kabinos felvonó költségét (oda-vissza menetjegy: 23 EUR/fő); 

 Az utazásbiztosítás költségét. 

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

bakonyikalandorok@gmail.com címre. Részletekről és a részvételi díj befizetéséről e-mailben értesítünk. 

FONTOS: Létszámkorlát: 15 fő! Ezután már csak a várólistára kerülhetnek a jelentkezők.  

A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel, tehát érdemes sietni a helyfoglalás miatt! 

mailto:bakonyikalandorok@gmail.com
mailto:bakonyikalandorok@gmail.com

