UTASTÁJÉKOZTATÓ A HOHE WAND
EGYNAPOS KEZDŐ VIA FERRÁTA TÚRÁHOZ
Indulás: reggel 6:00 órakor, Budapestről a Planetárium bejáratától, amely a Népligetnél
található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra. Odajutás BKV-n: kék metróval,
vagy 1-es villamossal a legegyszerűbb.
Találkozás 5.45-kor!
Érkezés a túra kiinduló pontjához: délelőtt
Indulás haza: 18 óra körül
Érkezés haza: esti órákban
Szervező: Rolitúra/Iránytű Utazási Iroda Kft.
Utazással kapcsolatos tudnivalók:
A via ferratás csapattal együtt a Hohe Wand gyalogtúrás csapat is egy buszon utazik, így ha
csak gyalogtúrázni szeretnél, míg társaid ferrátáznak, erre is van lehetőség.
Létszámtól függően 50, 30 személyes, vagy 9 fős kisbusszal utazunk. Így 100% -os az
indulás!!!
A via ferrata túrázók létszáma maximum 5-8 fő lesz túravezetőnként, szóval nem 30-45 fős
tömegben kell túrázni!!!
Egyéb program:
Az időjárás befolyásolhatja a túrát! Rossz időjárás esetén a túra programja a túravezető
döntése alapján félbeszakítható, az útvonal módosítható. A változtatás a túravezető
hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Ez a te és társaid biztonságát
szolgálja.
Költségek:
Belépőt kell fizetni a Hohe Wand Natura parkba, kb. 3 Euro/fő.
Ki jöhet a túrára?
A via ferrátázáshoz feltétlenül szükséges a jó lépésbiztonság és elengedhetetlen a
szédülésmentesség! Egyébként bárki jöhet, aki szereti a túrázást, élvezi a mászást és a
kihívásokat és elmúlt 14 éves. Ha átlagos kondival rendelkezel (és elszánt vagy) vagy inkább
sportossal és szoktál néha túrázni, mozogni, szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz,
mert sok új élmény vár Rád a Hohe Wandon.
Mi a via ferrata?
A VIA FERRÁTA, vagy ahogy németül mondják KLETTERSTEIG az Alpok meredek,
nehezen járható szikláin, ösvényein, mesterséges eszközökkel kiépített útvonal. Magyarul
talán a biztosított mászó útnak hívhatjuk. A via ferráta a hegyi túrázás és a sziklamászás
keveréke, a kettő között helyezkedik el stílusba és nehézségbe. Legfontosabb eleme a via
ferrátázáshoz használt mesterséges eszközöknek a drótkötél, ami elsősorban biztosításra
szolgál, de kapaszkodásra is igénybe vehető. Néha kevés maga a drótkötél az előbbre
jutáshoz, ilyenkor létrákat, kialakított lépéseket vagy drótkötél hidakat építenek be.

Költség:
10.900 Ft/fő nagybuszos utazás esetén (ez fizetendő foglaláskor)
+ 1000 Ft/fő, ha kisebb buszos utazás esetén (erről e-mailban értesítünk az indulás előtt)
Részvételi díj tartalmazza:
Utazást kényelmes busszal
Via ferrata felszerelés bérlésének intézését
Túravezetést
Részvételi díj nem tartalmazza:
Belépőt a Hohe Wand Natura parkba, kb. 3 Euro/fő
Utasbiztosítást (1050 Ft/fő/túra, ami EUB extrém sportok biztosítás)
Via ferráta felszerelés díját (5 Euro/fő, ami a helyszínen fizetendő)
Étkezéseket
Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat...
Fizetési tudnivalók:
 10.900 Ft-os előleget jelentkezéskor kell befizetni! Ha utasbiztosítást is kértél,
akkor annak a díját is (11.950 Ft) célszerű egyben elutalni/befizetni.
 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik
a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
 Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 és Iránytű Utazási Iroda
Kft. a számlatulajdonos.


Visszajelzést nem küldünk a befizetésről, kivéve, ha e-maliban kéred tőlünk.



Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, és azt kell beleírni, hogy Hohe Wand ferrata,
és az utazás időpontját!

Egyéb tudnivalók:
 Biztosítást erősen ajánlott kötni! Az utasbiztosítást velünk is megkötheted, mindössze
a születési dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni emailban. Érvényes
útlevél vagy kártyás személyi igazolvány kötelező!
 Pénzváltási lehetőség nem lesz útközben, Eurót itthon kell váltani még indulás előtt.
 Minél kényelmesebb, magas szárú bakancs ajánlott!
 Velünk egyedül is elindulhatsz, mindig van több „magányos farkas”...
 Fiatal csapat és résztvevők (de bárki jöhet az utazásra!)
 16 éve szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt.
 Nehezítheti a túrát a rossz idő.
 Ajánlott szendvicset, vizet, csokoládét és olajos magvakat is hozni, mint pl. dió,
mogyoró, diákcsemege, pisztácia, stb.
 Eurot érdemes magaddal hozni. Mindenképp hozz készpénzt magaddal!
Költőpénznek nagyjából 10-20 euro-t ajánlunk, amennyit itthon is elköltenél (étkezés,
innivaló).

Felszerelés/Öltözködés:
Ami fontos: kishátizsák, amit magaddal hozol a túrára, benne szendvicsek, víz min. 1,5liter
(vagy más folyadék), meleg polár pulóver, (fejlámpa/elemlámpa), naptej, UV-szűrős
napszemüveg, biciklis kesztyű a ferrátához továbbá esős időjárás esetén esőkabát, esőnadrág.
A felszerelés helyigényét figyelembe véve min. egy 30literes zsákot hozzál (a ferráta
felszerelésnek is bele kell férnie)! Szükséges egy bejáratott, lehetőleg vízálló bakancs. A
túraöltözet legyen könnyű, kényelmes, könnyen lehessen benne mozogni. Jó, ha rétegesen
öltözöl, így ha meleged van, le tudsz vetkőzni. Javasolt egy pár használt bőrkesztyűt, vagy
bicikliskesztyűt hoznod, amit nem sajnálsz, mert a via ferráta esetleg hideg vaslétráiba, a
néhol "elfeslő, kirojtosodó" drótkötelébe való kapaszkodást nem csak kényelmesebbé, de
biztonságosabbá is teszi. Akinek hosszú a haja, hozzon hajgumit vagy kendőt. Túrabotra itt
most nincs szükség. A via ferratázáshoz szükséges felszerelést biztosítjuk (beülő, ferráta
szett, sisak). A túrán nem szükséges dolgokat az autóban hagyjuk.
Élelmiszer:
Az útra pakolj néhány szendvicset, gyümölcsöt. Az energia-utánpótlás biztosítására a
szendvicsen kívül némi nassolnivalót (aszalt gyümölcs, keksz, csokoládé, müzli-szelet) is
csomagolj.
Víz: útközben nem nagyon lesz lehetőség vizet vételezni csak a menedékházban lehet vizet,
üdítőt, sört, teát venni. Ezért minimum 1,5 liter vizet magaddal kell, hogy hozzál.
Foglalás:
Utazásainkat, szállásainkat a weblapon tudjátok lefoglalni!
Elérhetőség:
A 0670/278-6852 telefonszámon, vagy az iroda@rolitura.hu címen.

Találkozzunk Ausztriában, egy látványos ferratán a Hohe
Wandon!

