„Dia-ferrata” kezdő Porszemes klettersteig túra
2015. május 23-24.
Rax-Alpen
Ha kipróbálnád a magashegyi életérzés élményét, és egy picit többre vágysz, mint
magashegyi túra, akkor tarts velük, és próbáld ki a klettersteiget! Ez hegyi túra lesz egy csöpp
biztosított mászással vegyítve ☺
A program:
május 22. (péntek):
indulás: 17:30, Kelenföld, Etele téri P+R parkoló.
Utazás: autókkal vagy kisbusszal.
Érkezés 21-22 óra tájékán a Kaiserbrunni kempingbe,
ahol a sötétben helyet keresve gyorsan sátrat verünk
és hamarjában eltesszük magunkat holnapra.
május 23. (szombat):
ébresztő: 5 órakor, indulás: 6-7 órakor.
Átautózunk a pár percnyire lévő Weichtalhaus parkolójába,
majd az autókat ott hagyva nekivágunk a Höllental-nak, hogy
hamarosan már a Teufelsbadstubensteig nevű klettersteigen
rójuk az utat fel a hegyre.
Nehézség: B, időtartam: 3-5 óra, szintemelkedés: 700 m.
Élmények: létrák, barlang, az útvonal névadója, azaz egy
kádszerű mélyedés (elvileg ördög nélkül), fapalló, odafent
pedig egy szép fennsík nagyszerű panorámával, valamint az
1644 m magasságban lévő, opcionálisan felkereshető Otto
Haus-sal.
Ha olyan ügyesek voltunk, hogy sok időnk, energiánk és
akaratunk maradt, és még az időjárás is engedi, akkor utána még opcionálisan:
Weichtalklamm, A/B könnyűségű klettersteig, időtartam: 4-5 óra, szintemelkedés: 800 m.
Cél a Kienthaler hütte 1380 m-en.
Délutáni/esti időtöltés a Kasierbrunni kempingben.
május 24. (vasárnap):
ébresztő: 5 órakor, indulás: 6-7 órakor.
Átautózunk a Rax nyugati részére, s itt jól megmásszuk a Bärenlochsteig nevű klettersteiget.
Nehézség: B, időtartam: 6-7 óra, szintemelkedés: 1100 m.
Ami ránk vár: törmeléklejtő, keskeny párkány, kéményben való mászás, szakadék szélén
masírozás, és szép tisztás a fennsíkon a várva várt csodás panorámával, valamint 1785 m
magasságban a Habsburg Haus-sal.
Várható visszaérkezés Budapestre: május 24-én vasárnap a
késő délutáni/esti órákban.
Résztvevői létszám: max. 8-10 fő.
Költségek: pontos meghatározása a résztvevők száma után
lehetséges, de kb. és max. 15.000-20.000 Ft/fő.
Jelentkezési határidő: május 10. vasárnap
Jelentkezés és információk a túravezetőknél:
Győri Dia gyori.dia@gmail.com, 70/4362496
Tóth Judit any1tj@gmail.com, 30/5769009

