Myrafälle, Steinwandklamm túra
(Alsó-Ausztria legextrémebb szurdoka)
(Alsó
2021. augusztus 07.
Időpont: 2021. augusztus 07.. (szombat)
Indulás: reggel 6:00;; érkezés 10:00 körül. // Visszaindulás:aznap
aznap a program végén, 15:00 – 16:00 között.
Utazás / Létszám: Külön busszal, tervezett létszám 40 fő
Ellátás: egyénileg.
Költség 1 főre: (40 fő esetén – a busz költség létszámfüggő!,
létszámfügg változhat!)
Busz költség
Belépő kombinált jegy (Myrafälle, Steinwaldklamm) (>25 főss csoport, 15 éves kortól)

6000,00 Ft
8,00 €

Jelentkezés a csatolta Jelentkezési lap kitöltésével és egyidejűleg 4000,- Ft/főelő
előleg befizetésével.

HATÁRID
HATÁRIDŐ:

2021. július 31.

Program tájékoztató:
Túraadatok:becsült táv: 9 km / becsült emelkedés (szint): 300 m / becsült időtartama: 5 óra.
A Bécsi-Alpok szívében levő Muggendorf falucskánál kezdődik
kezd
a két részes program. Az első részben a sárga sáv turistajelzést
követve a fenséges Myrafälle vízesés mentén túrázunk. A vízesés több száz méter hosszan rohan lefelé a völgyben, hatalmas sziklák
szi
között, rengeteg zúgót, vízesést alkotva. A víz fölött néhány centiméterrel haladhatunk kiépített fahídfahíd és lépcsőrendszeren. A
vízesések tetejére érve tovább a kék sáv turistajelzésen felfele indulunk a Hausstein csúcsa felé. Közben kiérve a mezőre
mez
padokon
pihenhetünk meg. Innen a mindössze 5-10
10 perces úton jutunk fel a csúcsra, ahonnan gyönyörű
gyönyörű kilátás nyílik a völgyre és a
szomszédos hegyekre, köztük a Schneebergre. Visszatérve a mezőre
mez re a Karnerwirt fogadó parkolójába megyünk, ahol visszaszállunk
a buszra. A következő megállónk a pár kilométerrel arrébb található Jagasitz vendéglő.
vendégl . A festett turistajelzéseken kívül minden
csomópontban szöveges táblák is mutatják az útirányt. A vendéglőtől
vendégl l pár tíz méterre egy erdei út ereszkedik le a völgybe, eze
ezen vezet
tovább
vább a sárga jelzés, melyen kb. 15 perc alatt érünk le a Reischer vendéglőig,
vendégl ig, amely a program második látványosságának, a
Steinwandklamm-nak
nak az alsó bejárata. A kék sáv turistajelzésen indulunk neki a szurdoknak. Az üdvözlő
üdvözl kapun áthaladva, igazán
vadregényes
yes szakasz veszi kezdetét. Összeszűkül
Összesz kül a völgy, a kis patak felett fahidakon haladunk egyre feljebb. A Steinwandklamm
közepe táján egy piros sáv turistajelzés ágazik el balra, rögtön egy vaslétrával kezdődően.
kezd
Ez egy „A
A”, „A/B” jelzésű via-ferrata
útvonalnak a kezdete. Mászófelszerelés nem kell hozzá,
hozzá de – tábla is figyelmeztet – túrázási tapasztalat és szédülésmentesség
igen.. Ez a nem túl hosszú alternatív útvonal létrákon, barlangokon vezet keresztül, majd a szurdok felső
fels részén, még a Türkenloch
barlang előtt visszacsatlakozik a „normál” kék sáv ösvénybe. A vállalkozó kedvűek
kedv ek a létrás szakaszokon haladnak felfelé, aminek az
első csúcspontja, a mintegy 15 méteres vaslétra,
vaslétra mely kikerülhető a mellette lévő két rövidebb és könnyebb létrán át. Felérve kis
barlangok sorozatán keresztül halad az út. Akik az egyszerűbb,
egyszer
„normál” kék sáv útvonalát, ám szintén látványos szakaszát
választják, azok a csendes patakot követve további kis hidakon átkelve valószínűleg
valószín leg valamivel korábban érnek a Türkenloch barlang
előtti találkozási ponthoz, ahol visszacsatlakozik a via-ferrata
via
útvonalon haladó „létramászó” csapat. Innentől
Innent ismét együtt haladunk
tovább a Jagasitz vendéglőhöz,
höz, ahol véget ér a túra. A via
via-ferrata
ferrata útvonal kizárólag egy irányból, éspedig alulról – felfelé járható. Az
útvonal több különböző hosszúságú 2 – 15 m hosszúságú vaslétrán keresztül halad, mely közül a leghosszabb kikerülhető
kikerülhet egy
rövidebb létrákat tartalmazó útvonalon át. Ez az út a létrákon kívül több átjáró barlangon is áthalad, ahol szükség lehet
l
lámpára is. Ez
a nyomvonal KIZÁRÓLAG saját felelősség
ősségre választható. A szervezőkkel
kkel szemben semmilyen kárigény nem érvényesíthet
érvényesíthető. Az
átjáró barlangok közül a legnagyobb a Türkenloch (Töröklyuk) barlang – ezen mindenki áthalad. A mintegy 20 méter hosszú
folyosón keresztül (mobiltelefon / zseblámpa szükséges lehet!) érkezünk a fennsíkra az étteremhez, ahonnan indulunk hazafelé.
A via-ferrata útvonal az egy db 15 méteres B besorolású (de
( kihagyható!)) létrát leszámítva A és A/B besorolású.
A besorolás leírása, értelmezése: „A” – Könnyű,
Könny azaz általában sziklán haladó gyalogösvény, ahol a kifeszített drótkötél, (gyakran
korlát), csak jelképes segítség a mászáshoz. Az útban lehetnek néhol rövidebb létrás szakaszok is, de ezek nem függőlegesek
függ
és
könnyen leküzdhetőek. Nem szabad azonban a könnyű
könny kategóriát sem alábecsülni,, hisz egy hosszabb út magashegyi környezetbe
vezet bennünket, ahol mind a szubjektív mind az objektív tényezők
tényez k megnehezíthetik a haladást és azok a veszély forrásai is lehetnek
le
(pl. kimerültség, időjárás
járás és egyéb hegyi veszélyek pl. eső).
es
Az ilyen nehézségű utak leküzdéséhez nem szükséges sziklamászó
gyakorlat, de szédülésmentesség megfelelőő fizikai állapot hiányában nem végezhető.
végezhet
Kiknek ajánlható: Átlagos kondícióval rendelkező,
rendelkez , lépés biztos hegyi túrázók. De gyerekek és nem gyakorlott túrázók is
elindulhatnak ezeken az utakon, abban az esetben, ha szigorúan betartják a biztosításra vonatkozó szabályokat !
„B” - Kissé nehéz, azaz technikailag még nem
nem nehéz, de már kapaszkodnunk kell, néhol komolyabb kitettségre is lehet számítani. A
létrák már hosszúak és függőlegesek
legesek is lehetnek. Meredekebben emelked
emelkedő terep, ahol a természetes lépések mérete egyre kisebb,
viszont jól láthatóak, még kezdőkk számára iis könnyen felismerhetőek.
ek. A fogások nagyok, kézre esnek. Ezeken a falakon könnyebb és
nehezebb szakaszok váltogatják egymást, így egy-egy
egy
nehezebb szakasz után van lehetőségünk
ségünk egy kis pihenőre.
pihen
Kiknek ajánlható: Átlagosan sportos erőnléttel
nléttel rendelkező
rendelkez gyakorlott felnőtt
tt túrázóknak. Magas, jó állóképességgel rendelkező
rendelkez 16
év feletti fiataloknak.
Az „A/B” kategória a két fenti besorolás/minő
minősítés közötti „határeset”.

Jelentkezési lap
A jelentkezési lap számítógépen is kitölthető!
(pl. Adobe Acrobat Reader, (vagy más pdf olvasó) programmal)

Alulírott

(Kiskorú önálló részvétele esetén szülői (gondviselői) nyilatkozat is szükséges.)

jelentkezem(-ünk) az Egészség és Egység a Természettel Egyesület Steinwandklammi túrájára,
melynek időpontja: augusztus 07. (szombat).
Értesítési telefonszámom: .......................
Posta címem (ha nincs e-mail cím)

e-mail címem: ........................................................

........................................................................................

Tudomásul veszem, hogy jelentkezésem az előleg meg/befizetésével válik ténylegessé! Továbbá
az egyesület az előleg összegét visszafizetni csak akkor tudja, ha a visszalépő önmaga helyett
másik résztvevőt biztosít.
Az EgyesületB3 TAKARÉK Szövetkezet, 73900085-10019205-00000000 számlájára egyidejűleg
4000,- Ft/fő előleget, összesen: …………………. Ft -t
(A közlemény rovatba kérjük megadni a program nevét!)

*

átutalok*

Utalás esetén jelölni!

vagy személyesen az Egyesület pénztárába kézpénzben befizetem.
Veszprém, 2021. .....................................
……………………………………..
jelentkező

Infó: Telefon: +3670/392-45-43, +3670/392-44-83, E-mail: egete@chello.hu

