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Ha már télen túrázunk, akkor válasszunk igazán lebilincselő hegységet, ahol kicsit el is 

fáradunk, de kalandjaink csúcspontján a téli Tátra egyik legszebb kilátásában 

gyönyörködhetünk. Célunk a Középhegység (Svistovy stít, 2382 m) meghódítása, amely a 

szlovákok körében nagy népszerűségnek örvendő sítúra célpont is. A csúcs, mint ahogy a neve 

is utal rá, a Magas-Tátra közepén helyezkedik el. Azoknak ajánljuk ezt a túrát, akik 

szeretnének megismerkedni a Magas-Tátra téli arcával. Ha valaki íróasztal mellől indul el, 

kellemesen el fog fáradni, de a kevésbé gyakorlottak is élvezni fogják. 

Utazás:  egyénileg, autóval (igény esetén telekocsis rendszerben) 

Találkozó:  2017. február 25-én, szombaton 10:00 órakor az ótátrafüredi (Stary 

Smokovec) fogaskerekű alsó állomásnál  

Program:  1. nap: 

Ótátrafüredről (1025 m) felgyalogolunk a Hosszú-tavi menedékházhoz (Zbojnicka Chata, 1960 m), ahol 

az éjszakát töltjük. Menetidő: kb. 5 óra. 

2. nap: 

Túraútvonal: Hosszú-tavi menedékház – Középhegység – Ótátrafüred 

Programunkat az alábbi elméleti és gyakorlati oktatással egészítjük ki: A lavina jeladó-vevő (pieps), a 

lavinaszonda és a hólapát használata, a mentés szabályai, viselkedés lavinában, lehetséges túlélési 

módszerek a hó alatt, a mentésre rendelkezésre álló időkeretek. Menetidő: kb. 7 óra 

Részvételi díjak: Egyesületi tagoknak: 18,000.- Ft/fő; Nem Egyesületi tagoknak: 22,500.- Ft/fő 
 

A részvételi díj tartalmazza: a szakképzett túravezetést és technikai felszerelés (sisak, beülő, 

túracsákány, hágóvas, karabinerek, kötél, stb.) és a lavinaeszközök bérleti díját. 

A részvételi díj nem tartalmazza: az utazás, étkezések, szállás és idegenforgalmi adó (csak 

szállás+IFA: 27 € vagy szállás félpanzióval+IFA: 33 €) illetve az utazásbiztosítás költségét. 

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

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 

FONTOS: Létszámkorlát: 15 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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