AUSZTRIA, MARIA ALM 2016
2015 július végén döntöttünk arról, hogy 2016-ban is Maria Alm lesz a törzshelyünk, és innen
indulva fedezzük fel SalzburgerLand néhány nevezetes helyét.
2016 augusztus 6-án elindultunk és néhány közbenső megállás után Salzburgban töltöttünk 3
órát városnézéssel és a HOHENSALZBURG várának megtekintésével.
Természetesen a városnézés során a W. A. Mozart-hoz kötődő helyeket nem hagytuk ki
(lakóháza, szülőháza /elölről, hátulról/, Mozart szobra, stb.)
Lenyűgöztek a vár méretei, erős falai, bástyái. A látottak alapján megértettük, hogy az
évszázadok során ezt a várat meglehetősen hosszú fennállása alatt egyetlen ostromlójának
sem sikerült bevennie.

A várból visszafelé jőve megcsodáltuk Salzburg régi temetőjét a sziklafalba épült
katakombákkal.
A városnézés utolsó helyszíne a Mirabell-kastély szép parkja volt, melynek bejárása után
visszanézve csodálatos összképként jelent meg a park a szobraival és színes virágaival, fölötte
a Hohensalzburg várával.

Salzburgot elhagyva Németországon keresztül Lofert érintve Saalfeldennél fordultunk rá a
HOCHKÖNIG útra, és érkeztünk meg MARIA ALM-ba, a szálláshelyünkre.

2016 augusztus 7-én (vasárnap)
Az időjósok szép időt ígértek, ezért az eredeti programnak megfelelően indultunk
a KAPRUNI TÁROZÓ TAVAK-hoz
KAPRUN HOCHGEBIRGSSTAUSEEN
A parkolóból speciális autóbuszokkal, és egy egyedi kialakítású felvonóval, aztán ismételten
autóbuszra szállva számtalan alagúton áthaladva jutottunk fel a felső tározó tóhoz (2036 m,
MOOSERBODEN STAUSEE)

Innen már minden lépés magashegyi túrázásnak számíthatóan bejártuk mindkét völgyzáró
gátat, figyelve a tározó tó mellett magasodó sziklás, havas 3000-es hegycsúcsokat.
A két völgyzárógát közötti részen emelkedő sziklás hegycsúcs (2108 m) megmászása, és a
csúcskeresztnél történő fotózása után megtekintettük a Látogatóközpontot.
A bátrabbaknak adódott egy olyan lehetőség, hogy beülővel és fejvédő sisakkal felszerelkezve
egy kiépített drótkötélen lecsúszhattak, miközben alattuk legalább 60 m mélység volt!
A látványokkal gazdagodva tettünk egy túrát a Gyógynövény tanösvényen (Kräuterlehrphad),
amelyik 2036 m-ről Fürthermoaralm-hoz =1805 m) vezetett időnként meredek, sziklás úton,
miközben gyönyörű virágokat és egy kicsit távolabb mormotákat is láthattunk.
Innen buszra, majd felvonóra és ismét buszra szállva jutottunk vissza a saját buszunkhoz.
Hazafelé menve megálltunk ZELL am SEE-ben egy kis városnézésre (templom, városháza,
főtér, stb.) és persze siettünk a tóhoz, ahol egész órakor kezdődött a zene ritmusára
felszökkenő, játékos, táncos vízsugarak nyújtotta felejthetetlen élmény.

Csodálatos napunk volt, ezt meg kellett koronáznunk!!!

Rövid MARIA ALM-i városnézés után (templom, temető, kápolna, stb.) gyalogosan mentünk
szálláshelyünkre.

2016 augusztus 8-án (hétfő)
Keddre elromlik az idő, de most még napsütésre lehet számítani, ezért ismét a hegyeket vettük
célba.
BAD GASTEI-ben a STUBNERKOGELBAHN-nal mentünk fel 2230 m-re.
Innen „cserkésztük be” hol kissé lefelé haladva, majd felfelé indulva
- a Glocknerblick kilátóhoz,
– a Felsenweg (sziklafalon kiépített út) és annak kilátójához.

Örömmel fedeztük fel, még ha oly távolban is a GROßGLOCKNER havas csúcsát.
Kitárulkozott előttünk a környék a hegyeivel, völgyeivel és csábított a belátható közelségben
lévő hegycsúcs!
Hát elindultunk és utólag megállapítható, hogy időnként „kemény” szakaszokat kellett
megtennünk, míg feljutottunk először a TISCHKOGEL-en lévő kereszthez, majd a
ZITTRAUERTISCH csúcsra (2461 m-re).

A csúcsokról visszatérve még egy látványos helyet kerestünk fel, a felvonó hegyi állomásánál
kiépített 140 m hosszú és hihetetlen mélységet áthidaló függőhidat.
Lenyűgözött a látvány és (közlekedve rajta) az érzés, az egész függőhíd több irányú lengése,
mozgása a rajta lévő személyek számától és közlekedésük irányától is függően.

Visszatérve a buszunkhoz gyalogosan indultunk Bad Gastein-i városnézésre.
Lenyűgöztek bennünket a hegyoldalban épült csodálatos szállodák, a Casinó, a Kongresszusi
Központ, stb., de mindenkit meglepett az, hogy ezen épületek között száguld le a város
közepén egy igencsak bő vizű VÍZESÉS.

A városnézést követően a TAXENBACH településhez tartozó KITZLOCHKLAMM-hoz
mentünk, ahol sziklafalak között rohanó vízfolyás mellett, fölött kiépített járófelületeken,
hidakon, lépcsőkön közlekedve jártuk be a klamm-ot.
Itt is megcsodálhattunk egy hatalmas vízesést.

Végighaladva a klamm-on, nem fordultunk vissza a kiindulási pont felé, hanem
továbbhaladva a Rauris völgyében a vízfolyással párhuzamosan a Rauriser Straße Ager-i
parkolójáig, ahol a buszunk várt ránk.
Jó hosszú, de tartalmas napunk volt, gyönyörű idővel.
2016 augusztus 9-én (kedd) Jön az eső!!!
Még „szárazon” eljutottunk a WERFEN-nél lévő
EISRIESENWELT (jégóriásvilág)
(a világ legnagyobb és leglátványosabb jégbarlangja)
buszos parkolójáig, de ahogy gyalogosan elindultunk a Látogatóközpont felé, már
megérkezett az égi áldás.

A belépők megvétele után gyalogosan közelítettük meg a felvonó alsó állomását (1076 m),
majd a felső állomástól (1582 m) már magashegyi túrázásként teljesítettük a távot a
jégbarlang bejáratáig (1667 m).

Német vagy angol nyelvű vezetéssel látogatható a jégbarlang, minden negyedik látogató
kezében karbidlámpával, de az előrelátók nagyobb megvilágítást biztosítottak kitűnő LED-es
kézi- vagy fejlámpáikkal.
A barlangban 0 C fok körüli hőmérsékletben 134 m szintet kellett fel és le bejárni „millió”
lépcsőfokon közlekedve (40’ + 30’). Sajnos fotózni, videózni tilos. Így nem tudtuk
megörökíteni a különféle jég-alakzatokat, mint pl. a jéggé fagyott zuhatagokat, jégoszlopokat,
jégcsipkéket, stb.
A barlanglátogatás végén hihetetlennek tűnt a vezető információja, mely szerint a világban
zajló klímaváltozás okozta felmelegedés a jégbarlang össz-jégtömegét ezidáig nem
csökkentette.
Az intenzív esőzés miatt elmaradt a Golling-i vízesés megtekintése.
Szálláshelyünkre visszatérve kisebb gyalogos túrákat tartottunk:
Unterberg – Natrun – Maria Alm – Unterberg.
2016 augusztus 10-én (szerda)
Felhős esős időben indultunk programunk legtávolabbi pontjára a Tirol tartományban lévő
WATTENS településen lévő
SWAROVSKI KRISTÁLYVILÁGÁHOZ
SWAROVSKI KRISTALWELTEN
Egy vizet okádó botanikus óriás vigyázza az André Heller által megálmodott kristályvilág
bejáratát, ahol a látogatókat fantasztikusan csillogó kiállítás bűvöli el. Neves nemzetközi
művészek alkotásai ragyognak, a kristályok csillogó színei és formái összeolvadnak
egymással, és csodálatos kaleidoszkópot alkotnak az illatok és hangok világával.

Következő megállónk a Wattens és Kufstein között egy sziklatömbön emelkedő, hatalmas,
romantikus TRATZBERG késő gótikus várkastélya.
Sajnos a várkastély belső részeit nem tudtuk megnézni, mivel a rossz idő miatt idesereglett
látogatók miatt rendkívül sokat kellett volna várni a belépésre (csak vezetéssel látogatható).
Visszatérve szálláshelyünkre egyéni kis túra keretében:
HINTERTHAL-ból kiindulva TRIEFFEN felé a TRIAENFALL (vízesés)-ig gyalogoltunk,
majd egy másik úton tértünk vissza HINTERTHAL-ba.
Innen a szállásadónktól kapott HOCHKÖNIG-CARD felmutatásával ingyenesen utazva
tértünk vissza szálláshelyünkre.

2016 augusztus 11-én (csütörtök)
Fájó szívvel búcsúztunk el szállásadónktól, megállapítva, hogy ebben az évben sem adódott
elegendő idő a HOCHKÖNIG területén túrázni.
Szakadó esőben indultunk haza és e miatt nem tudtuk bevállalni a tervezett Talbachklamm-i
gyalogtúrát.
Később az időjárás jobbra fordult és így mindenki számára felemelő élmény volt a
VEITSCH településen látható PILGERKREUZ.
A hatalmas (40 m magas) fa keresztet a vándorutak keresztezési pontjában építették 2004-ben.
A világ legnagyobbjaként tartják számon.
”A béke és a népek közötti egyetértés szimbóluma.”
Élményekkel gazdagon tértünk haza.
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