2022. augusztus 06. (szombat)

Raabklamm túra
(Nagy Rába-szurdok)

Gyülekezés / indulás: Veszprém, ÖMV benzinkút melletti parkoló 5:45-től. Indulás Ausztria felé 6:00-kor.
Programvezető / további infó: Stéger Ildikó +3670 / 392-45-43
Részvétel: önköltséges, előzetes jelentkezés alapján.
Túra adatok:
útvonal: Arzberg –
(765) – Nagy Rába-szurdok –
(765) – Mortantsch Jägerwirt
becsült táv: 11 km / becsült emelkedés (szint): 350 m / becsült időtartama: 4 óra.
Látnivalók: Nagy Rába-szurdok
A túráról vissza: A terv szerint kb. 15:00 körül indulnánk vissza, várható érkezés Veszprémbe kb. 18:00-kor.
Ruházat: Az időjárásnak és a programnak megfelelő öltözet.
Ellátás: Élelem, innivaló (legalább 1 – 1,5 l) önállóan;
Egyéb: A Rábában való „pancsoláshoz” u.n. víziszandál, saját igény szerint.
Leírás:
Az ÖMV benzinkút melletti parkolóból terv szerint 6:00-kor indulnánk Herend – Körmend – Heiligenkreuz
(765) jelzésű,
– Gleisdorf – Arzberg útvonalon, érkezés kb. 10:00-kor. A leszállást követően a
Raabklammweg nevű túrautat követve rövidesen beérünk a Nagy Rába-szurdokba. A túra alatt a busz
átparkol a Mortantsch Jägerwirtbe utunk végállomásához. A túra elején a Moderbach patak hídján kelünk át,
majd jó darabig, földúton haladunk, a völgy lassan összeszűkül földutunk ösvényre vált, megjelennek a
túlparton az első sziklafalak, aztán egy híd következik az északi oldalra. Itt kezd izgalmassá válni a túra,
sziklás ösvényen kapaszkodunk a magas parton, később kötéllel biztosított szakasz következik, majd
közvetlenül a parton folytatódik az ösvény, útközben számtalan lehetőséget kínálva a vízzel való
találkozásra. Nagy melegben kifejezetten üdítő a sekély, nem túl gyors folyású Rábában való pancsolás.
Rövidesen a monumentális sziklafalak közé szorul a folyó, kétszer is keresztezzük a Rábát, majd látványos, a
sziklafalhoz erősített, fából ácsolt járda következik. Egy hosszú, kötéllel biztosított, sziklás szakaszon a
sziklafalba vájták az utat. Lépcsősoron felmászunk egy parti sziklára, majd sziklákon át, a másik oldalán
kötél segítségével ereszkedünk le, végig rálátva az egyre nagyobb Rábára. A parttól kissé eltávolodva, egy
bükkerdőbe érve táblás elágazáshoz érünk, de mi továbbra is a
765-öst túrautat követjük. Visszatérve a
Rába partjára, látványos, sziklához erősített, korláttal védett, lebegő pallósoron haladunk, majd átkelünk egy
hídon a túlpartra. Túrautunk magasan a folyó felett vezet, rálátva a Rába nagy kanyarulatára. A következő
táblás elágazásnál nem kelünk át a Rábát keresztező hídon, hanem ezen az oldalon maradva, követjük a
765-ös túrautat. Utunk széles útra vált, ahogy a völgy kiszélesedik. Itt a Raabklammweg a széles útról letér
balra a folyó felé egy keskeny kis ösvényre. Az ösvény eleinte a parton halad, majd egy szép fenyvesben
765-ös túraúton a vízerőműhöz érünk. Tovább haladva a
feljebb, egy elágazás következik, maradva a
mellete lévő függőhídon át, és élesen jobbra fordulva egy elágazás melletti pihenőhelyhez érünk. A Rábaszurdok innen kezdődő szakaszán hol a kényelmesebb parti utak, hol a le-föl mászós, kötéllel biztosított
sziklás, kapaszkodós szakaszok váltogatják egymást. A szurdok itt párás, félhomályos a nagy mohalepte
sziklákkal, sűrű erdővel, igazi meseszerű hangulatot áraszt. Itt is gyakran kell a sziklához erősített kötelekbe
kapaszkodva mennünk, a következő táblás útelágazásig. Itt kissé zavaró módon minden irányba a
765-ös
túraút folytatódik, de mi a szurdokot követve a Raabklamm-Mortantsch, Jägerwirt felé mutató utat
válassztjuk. Gigászi sziklák mellett haladunk el, majd egyre magasabbra kapaszkodunk, a túlparti hegyen
épült Gutenberg várkastély látványa mellett. Kiérve egy mezőre az útágazás következik Mortantsch felé. A
765-ös túraúton maradva folyatjuk utunkat a Jägerwirt felé. Rövidesen bükkösbe érkezünk, majd tovább
haladva a Jägerwirt felé egy házcsoportnál aszfaltúthoz érünk, melyen pár perc alatt kijutunk a Jägerwirtnél a
nagy kanyarban lévő parkolóba, ahol a buszunk vár ránk. Felszállást követően visszaindulunk Veszprémbe.

8200 Veszprém, Diófa u. 5. Web: http://www.egete.hu E-mail: egete@egete.hu
Telefon: StégerIldikó +3670 / 392-45-43; Ferenc +3670 / 392-44-83

8200 Veszprém, Diófa u. 5. Web: http://www.egete.hu E-mail: egete@egete.hu
Telefon: StégerIldikó +3670 / 392-45-43; Ferenc +3670 / 392-44-83

