2015. augusztus 03. (szombat)

Schneeberg túra
(Alpok legkeletibb 2000 m-es csúcsa)
Gyülekezés / indulás: Veszprém, ÖMV benzinkút melletti parkoló 5:20-tól.
Indulás Purbach felé 5:30-kor.
Programvezető / további infó: Stéger Ildikó +3670 / 392-45-43
Részvétel: önköltséges, előzetes jelentkezés alapján.
Túra adatok:
útvonal: Berghaus Hochschneeberg - Damböckhaus - Fischerhütte - Kaiserstein - Klosterwappen
- Damböckhaus - Waxriegel - Berghaus Hochschneeberg
becsült táv: 7 km / becsült emelkedés (szint): 380 m / becsült időtartama: 3,5 óra.
látnivalók: Fogaskerekű, Kaleidoskop, Berghaus Hochschneebergi-, Kaisersteini-,
Klosterwappeni-, Waxriegeli panoráma
A túráról vissza: A terv szerint kb. 16:40 körül indulnánk vissza, várható érkezés Veszprémbe kb.
20:00-kor.
Ruházat: Az időjárásnak és a programnak megfelelő öltözet.
Ellátás: Élelem, innivaló (legalább 1 – 1,5 l) önállóan;
Egyéb: A fogaskerekű vonat retúrjegye (33 €/fő 20 fő feletti csoport), saját igény szerint.
Leírás:
Az ÖMV benzinkút melletti parkolóból terv szerint 5:10-kor indulnánk Jánosháza – Sopron –
Kismarton – Puchberg útvonalon, érkezés kb. 8:40-kor. A Puchberg központjából 9:00-kor induló, a
Salamandra nevű Fogaskerekű (Schneebergbahn) vonatra szállunk fel, melyen Berghaus
Hochschneeberg hegyi állomásig (végállomás) utazunk, innen indul a gyalogtúra. A sínek melletti
Kaleidoskop rozsdás fémhernyójában lévő kiállítást és egy modern művészeti galériát igény szerint
megtekintjük, majd az állomástól a pirossal jelzett enyhén emelkedő, széles, úton indulunk el
megkerülve Waxriegelt. A nyugatnak forduló utunk mentén egy hütte a Damböckhaus (1810 m)
található. A hüttétől széles úton folytatjuk túránkat a Hochschneeberg két jellegzetes csúcsa felé, az
idilli alpesi mezőn hamarosan kereszteződéshez érünk, ahonnan a jobb oldali széles kocsiutat
választva továbbhaladunk a Fischerhütte felé, mely egy sziklafal tetejére épült. A Fischerhüttétől
északra már csak pár lépés a Schneeberg északi csúcsa, a Kaiserstein (2061 m). Itt Ferenc császárra
emlékező kis obeliszket találunk. A csúcs északi oldala gigászi sziklaletöréssel szakad le a mélybe,
a kilátás lélegzetelállító. Visszatérve a Fischerhüttéhez, majd a továbbhaladva füves hegygerincen
előbb egy nyergen, majd egy kisebb kúpon át jutunk fel a Klosterwappen (2076 m)
csúcskeresztjéhez. Tiszta időben szinte határtalan körpanorámát élvezhetünk. A csúcsról a sárgával
jelzett oszlopokat követjük lefelé, először délnek, majd a délkeletnek forduló meglehetősen
meredek ösvényen a sűrűn álló oszlopokat követve ereszkedünk le a füves hegyről a már ismert
elágazásig, majd tovább a Damböckhaushoz. A hüttétől a ház mögötti piros jelzésű felfelé tartó
ösvényen folytatjuk utunkat, északról kerülve meg a Waxriegelt. A nyeregből jól kitaposott
ösvényen kitérőt tehetünk a csúcskereszthez (1888 m), ahonnan túránk minden egyes szakaszát
kiválóan beláthatjuk. Visszatérve a nyereghez jobbra fordulunk és törpefenyvesben, sziklák közt
kanyargunk le kiindulási pontunkhoz, a fogaskerekű hegyi állomásához. A 14:45-kor induló
fogaskerekű vonattal visszatérünk Puchbergbe, ahonnan a busszal visszautazunk Veszprémbe.
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