UTASTÁJÉKOZTATÓ A HOCHLANTSCH VIA
FERRATA TÚRÁHOZ
Indulás: reggel 5:15 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 5.00-kor!
Csatlakozási lehetőség az M1 autópálya mellett.
Érkezés Budapestre: Késő esti órákban (23 óra).
Szervező: Rolitúra/Iránytű Utazási Iroda Kft.
Utazással kapcsolatos tudnivalók: Autóbusszal utazunk Ausztriába, a Graztól északra fekvő
Mixnitz falucska közelébe.
Egyéb program: Időjárástól függően változhat a túra hossza!
Ki jöhet a túrára? Bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a természetet, kortól és nemtől
függetlenül. Ha átlagos kondival rendelkezel és sportos vagy, akkor tudod teljesíteni a távot.
Nem kezdő via ferrata program, olyanoknak ajánlott, akik már kipróbálták ezt a sportot.
Költség: 12.900 Ft/fő
Részvételi díj tartalmazza:
 Utazást kényelmes autóbusszal
 Túravezetést
 A via ferrata felszerelések bérlésének ügyintézését.
Részvételi díj nem tartalmazza:
 Étkezéseket
 A via ferrata felszerelések bérlését (5 Euro/fő)
 Utasbiztosítás (1050 Ft/fő/túra, ami EUB NIVO sport extra biztosítás).
Nem kell fizetni: regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat...
Fizetési tudnivalók:
 12.900 Ft-os előleget jelentkezéskor kell befizetni!!! Ha utasbiztosítást is kértél,
akkor annak a díját is (13.950 Ft) célszerű egyben elutalni/befizetni.
 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből megjelenik
a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.
 Raiffeisen Bank számlaszám: 12025000-01458338-00100003 és az Iránytű Utazási


Iroda Kft. a számlatulajdonos.

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

Egyéb tudnivaló:











Biztosítás kötelező. A biztosítást velünk is megkötheted, mindössze a születési
dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni e-mailben.
Elég érvényes személyi igazolványt hozni magaddal.
Eurót itthonról kell hozni, útközben nem lesz lehetőség pénzváltásra!
Nehezítheti a túrát a rossz idő.
Minél kényelmesebb cipő ajánlott, (magas szárú bakancs), esetleg kamásli is!
Eső esetére esőkabát, széldzseki vagy vékony pulóver
Ha esetleg el/átázunk, legyen buszban tartalék ruházat, csere zokni, stb…
Napszemüveget hozz a napsütés és a szél ellen, de naptejet vagy fényvédő krémet is
érdemes hozni
Ajánlott csokoládét és olajos magvakat is a táskába rakni, mint pl. mogyoró,
diákcsemege, pisztácia, stb.
Egyéb praktikus dolgok: sebtapasz, gyógyszerek, esetleg termosz hideg itallal.

Időjárás: Magashegységi tájon túrázunk majd, így esélyes lehet egy-egy futó zápor és zivatar
is, de alapvetően az otthoni kellemes hőmérsékletek lesznek a mérvadók. A Hochlantsch 1722
méteres csúcsán azonban már érezteti hatását a magasságbeli hőmérséklet csökkenés, felvértezve egy kis széllel -, így a fázósabbak akár pulóvert, széldzsekit vagy sapkát is
hozhatnak.
Túraterv:
Az 500 m-en fekvő kis településről indulunk. Először egy aszfaltúton, majd jelzett
turistaútvonalon haladunk felfelé folyamatosan emelkedő szakaszon keresztül. A sziklafal
tövében beöltözünk, majd a jól kiépített ferratán haladunk egyre feljebb. A könnyebb, és a
nehezebb szakaszok váltakoznak, majd a biztosított szakasz kiér a kitettebb részek felé. Innen
már nincs sok hátra, és egy könnyű szakasz után elérjük a kijáratot. Ezután már csak egy kis
gyaloglás vár ránk a Hochlantsch 1722 méteres csúcsához, mely a Grazi-hegyvidék
legmagasabb orma. A csúcskereszt tövében elfogyasztjuk csúcs-csokinkat és jó néhány
csúcsfotó elkészítését követően gyönyörködünk a környező és távoli csúcsokban. Csúcs lesz
az az érzés…
Lefelé menet rövid megállót tehetünk a visszaútra tartogatott másik hüttében (Jockl, 1396 m),
hogy a szurdok végállomása után meredek lejtmenetben másfél óra alatt visszaérjünk a
várakozó buszunkhoz.
A túra időtartama 8-9 óra, a teljes szintemelkedés 1230 m, a via ferrata szakasz nehézsége C
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 lefelé 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 egy nagyon látványos egynapos via ferrata túrán,
Ausztriában!

