
 

EISENERZEN ALPEN AUSZTRIA 

2018. JÚLIUS 23-28. 

Idei nyári úticélunk Ausztria közepe, Stájeroroszág lesz. Ezt a tartományt nevezik Ausztria Zöld Szívének, 

reméljük zöldben nem lesz hiányunk. Szállásunk Prabichl falucskában lesz – ez egy hágóban fekszik a 

Hochswab és az Eisenerzen Alpen között. A környéken számos látnivaló, sportolási lehetőség van, 

szállásadóink segítségével többet ki is fogunk próbálni :-) 

Programok: 

 

0. nap (2018. július 23.) – Érkezés 

Találkozó Prabichl-ben, szállás elfoglalása, „ismerkedési est”. 

1. nap (2018. július 24.) Bemelegítésnek:  

Prabichl (1232 m) – Laming sattle (1677 m) – Hochturm (2081 m) – Laming sattle (1677 m) – Leobner Hütte 

(1582m) -Prabichl (1232 m) a táv 15-20 km, szintemelkedés 1000 m 

2. nap (2018. július 25.) Gerinctúra via ferrátával:  

Prabichl (1232 m) - Vordenberg (839 m) – Barbara Kreuz (1058 m) – Grete Klinger Steig (klettersteig) ( 2óra 

B/C nehézségű) gerinctúra a Vordenberger Maueren – Reichenstein Hütte (2128 m) – Eisenerzen 

Reichenstein (2165 m) – Prabichl (1232 m) a táv 25 km, a szintemelkedés 1900 m 

3. nap (2018. július 26.) Pihenőnap: 

Rafting a Salza patakon / túra Eisenerz környékén, látogatás a vasércbányában Hauly-n 

 



 

4. nap (2018. július 27.) Levezetésnek:  

Prabichl (1232 m) -Leobner Hütte (1582 m) – Hirscheggsattle (1699 m) – TAC Spitze (2019 m) (részben 

klettersteig A/B nehézségű) – Hircheggsattle (1699 m) – Polster (1910 m) – Prabichl (1232 m) a táv 10 km, a 

szintemelkedés 1100 m 

A tervezett túrák sorrendje, esetleg útvonala elsősorban az időjárás függvényében változhat! 

Találkozó:  2018. július 23 hétfő 18:00 

Prabichl Weidauweg 8 8794 Vordernberg-Präbichl Ausztria 

Koordináták: É 47.52088 K 14.95171 Fok, perc és másodperc: N47 31 15 E14 57 06 

GPS: N 47 31.253 E 14 57.103 UTM: 33N X: 496365 Y: 5263051 

Utazás:  egyénileg, igény esetén telekocsis rendszerben. Közös utazásra is van lehetőség. 

Szállás: Prabichlben (Szalamandra, illetve Encián Apartmanházakban) 2, illetve 4 ágyas 

szobákban. A szállások saját fürdővel és konyhával felszereltek. 

Fakultatív programok, lehetőségek: 

• Raftingolás (ennek díja 40 euró/fő, a létszámot előre le kell adni, így legkésőbb 2018. július 5. napjáig 

jelezzétek, hogy szeretnétek-e menni 

• A vasércbánya megtekintése, utazás egy Hauly-n („behemót nagy ércszállító billencs”) 

Részvételi díjak: 

Egyesületi tagoknak: 42.000.- Ft/fő;   Nem egyesületi tagoknak: 48.000.- Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 

• A szállást és az idegenforgalmi adót, a reggelit és a vacsorát a szállás étkezőjében 

• A túravezetést  

• Emléktárgyat a rendezvényről 

A részvételi díj nem tartalmazza: 

• Útiköltséget, utasbiztosítást 

• Raftingot 

Kérjük, hogy aki részt kíván venni a túrán, mielőbb jelezze részvételi szándékát a 

bakonyikalandorok@gmail.com e-mail címre. 

Létszámkorlát: maximum 16 fő! A jelentkezéseket érkezési sorrendben dolgozzuk fel. További 

részletekről a jelentkezőket e-mailben tájékoztatjuk! 

         

Bakonyi Kalandorok Turista Egyesület 

Túravezető: Megyes Géza 

 +3670 773-7448 

bakonyikalandorok@gmail.com 

http://bakonyikalandorok.info 
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