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Túrázás St. Moritzban, a téli olimpia helyszínén
Svájcban ingyenesen használható felvonók
Utazás a Bernina-expresszel mesés tájon
A világ legnagyobb belül járható keresztje

"Utazni a Bernina Expressen kivételes élmény. St. Moritz hóborította csúcsától indulva alig
2 óra alatt egy elragadó mediterrán olasz kisvárosba jutunk."
Prónay Ildikó – 2016 Év Idegenvezetője Magyarországon
Utazás időpontja

Alapár

Utazás

Augusztus 10 - 15. 166 000 Ft

1. NAP: SZEGED (PÉCS, DEBRECEN) – BUDAPEST – TRAUNSEE – TIROL
Reggeli indulás és hegyeshalmi határátlépést követően uticélunk a
salzkammerguti tóvidék. A Traunsee partján, Gmundenben található az új
Grünberg felvonó. Megérkezésünk után ezzel a kabinos lanovkával több, mint
500 métert emelkedünk. A hegyállomáson, 1.004 m magasban egy kellemes
sétát tehetünk, bobozhatunk, de kipróbálhatjuk az új attrakciót, a kör alakú,
emeletes lombkoronaösvényt is. Ez a 21 m magas fa építmény kilátó is és
sétapálya is egyben. Ha fel akarunk menni a tetejére, akkor egy folyamatosan
emelkedő úton, 1.400 m megtétele után érkezünk fel. Séta közben és fentről is
mesés rálátásunk lesz a tóra és a környező hegyekre. Jó idő esetén az Alpok
több csúcsáról készíthetünk szép felvételeket. Leérkezésünk után a hegyek
között folytatjuk utunkat, és így érkezünk tiroli szálláshelyünkre.
2. NAP: KRIMMLI-VÍZESÉS – GERLOS HÁGÓ – SVÁJC
Programunkat Ausztria legmagasabb vízesésével, a Krimmlivel kezdjük. A folyó
3 lépcsőben zuhan 380 m-t. A vízesést egy gleccserből eredő folyó táplálja, így
nyáron is nagyon bőséges a vízhozama. A túrázni vágyók felgyalogolhatnak a
zuhatag mellett jól kiépített, de igen meredek úton, a többiek pedig az alsó
ösvényen juthatnak el a vízesés aljához. Séta közben jó fotók készülhetnek. Ezt
követően a Gerlos-hágón folytatjuk utunkat. A hágóról a Krimmli-vízesés teljes
hosszában látható. Panoráma úton haladunk tovább, melyet meseszép táj,
csinos alpesi falvak tesznek változatossá. Délután Tirolon keresztül Svájcba
indulunk. Az Inn folyó völgyében magas hegyek közt visz az út az 1.700 m
tengerszint feletti magasságban lévő svájci szállásunkig. 3 éjszakát töltünk itt
egy középkori hangulatú, különleges adottságú kisvárosban, St. Moritz
közelében. Vacsora.
3. NAP: ST. MORITZ – BERNINA-EXPRESS
Reggeli után a közeli Sankt Moritz vasútállomására buszozunk, ahonnan a
Bernina-express panoráma kocsijaival utazunk az olaszországi Tiranoba. (A
vonatjegy a helyszínen ﬁzetendő.) Az UNESCO Világörökségei közt is szereplő

vasúti szakaszon gyönyörködhetünk az Alpok havas csúcsaiban, a hegyoldalon
nyíló virágokban, legelőkben, de egyedi technikai megoldású viaduktok,
alagutak is színesítik a 2 és fél órás utazásunkat. A havasok után Tirano
mediterrán városkájának hangulatából kapunk rövid ízelítőt, hiszen az express
vonatból kiszállva kb. 1 órát töltünk az olasz településen. Ezután ismét vonatra
szállunk és visszaindulunk, de ekkor regionális svájci vonattal utazunk a
Bernina-hágó utáni Diavolezza megállóig. Itt felvonóra szállunk (ezt már
ingyenesen használhatjuk), hogy 3.000 m magasságból is körbenézhessünk.
Ámulatba ejtenek minket a csúcsok sokaságai, valamint a közelben kanyargó
Pers gleccser látványa. Kabinos felvonóval jövünk vissza, ahol már vár bennünket az autóbuszunk, és indulunk vissza szálláshelyünkre. Mivel St. Moritz
régióban 3 éjszakát töltünk, ezért bizonyos felvonókat ingyenesen vehetünk
igénybe, csak a kártyadíjat kell megﬁzetni (kb. 5 CHF). A következő napon is
ezzel a kártyával fogunk felvonózni, tehát jelentős megtakarítást kapnak
utasaink.
4. NAP: ST. MORITZ
Ezt a napot az elegáns és híres Sankt Moritzban és körülötte lévő hegyeken
töltjük. Téli olimpiát is rendeztek már itt, de nyáron is kiváló túralehetőségekkel
vonzza az idelátogatókat a 3-4.000 m-es csúcsok lábainál, közel 1.800 m
magasan fekvő gazdag alpesi település. Kabinos felvonók és hegyi vonatok
szállítják a kirándulókat a környező hegyekre, amiket mi a szálloda által nyújtott
kártyával ingyenesen használhatunk. Először fogaskerekűvel jutunk fel a
Corviglia 2.486 m magasan lévő hegyi állomására. Itt élvezhetjük a csodás
panorámát és az alpesi virágokat. Innen még tovább is emelkedünk egy
nagykabinos felvonóval egészen 3.057 m-re, ahonnan – tiszta időben – fantasztikus élményt nyújtanak a havas hegycsúcsok, zöldellő völgyek és a
tengerszemek látványa. Lesz idő egy kis pihenésre, egy kávé vagy tea
elfogyasztására is. A déli órákban indulunk le Sankt Moritzba. Ekkor mindenki
eldöntheti, hogy fogaskerekű vonattal megy le az utolsó szakaszon, vagy kb.
egy órás hegyi kirándulás keretében, gyalog túrázik le a tóhoz, miközben
gyönyörködhet a mesés látványban. Délután a környék legmagasabb kilátójára
indulunk. Ez a Corvatsch, ahová két szakaszban visz fel a nagykabinos felvonó.
Fent a 3.303 m magasságban lévő modern kilátóteraszokról varázslatos
panorámában lesz részünk. Közelünkben rengeteg 3.000-nél magasabb csúcs
látható. Lefelé jövet a félállomáson kiszállva, lehetőségünk lesz egy kis
magaslati túrázásra 2.700 m-en. A felvonó völgyállomására visszatérve buszra
szállunk. Rövid utazás után egy érdekes régi közlekedési eszközre szállunk. Ez a
„jó öreg” funiculare. Meredek pályán visz fel bennünket a Muottas Muragl 2.456
m-en lévő hegyi állomására. Sokak számára kevésbé ismert ez a pazar
kirándulóhely, pedig igazi csemege a túrázók számára. Mi is tehetünk
könnyebb, vagy nehezebb kört is a túraútvonalon, miközben végig rálátunk a
Sankt Moritz tóvidékre. A környék egyik leghíresebb étterme is itt található,
melyben gyakran tartanak romantikus esküvőket is. Kellemesen elfáradva
érkezünk vissza a megszokott szállásunkra.
5. NAP: SVÁJC – AUSZTRIA – SERFAUS
Reggeli után indulunk Ausztriába. Az Inn folyó mesés völgyében haladunk végig,
amíg elérjük a híres síparadicsomot, Serfaust. A tengerszint felett 1.427 m-en
fekvő falu tipikus tiroli hangulattal várja nyáron is a kirándulókat. A település
legnagyobb része csak gyalogosan járható, de ingyenesen használhatjuk a helyi
metrót. Ezzel jutunk el a buszparkolótól a felvonóig. Kabinos liftek röpítenek
bennünket az 1.980 m magasan lévő, szabadidőparkjáról is ismert, Komperdell
fennsíkra. Aki akar, innen még magasabbra is felmehet a Lazid felvonóval,
melynek végállomása 2.346 m magasan van. Tiszta időben csodás a táj. Itt lesz

egy kis túrázási lehetőség, de ha valaki csak a kiváló panorámával rendelkező
étterembe akar beülni, ebédelni vagy kávézni, erre is lesz alkalma. Szabadidőnk
után a Komperdell fennsíkról egy kellemes panorámaúton sétálunk át a
szomszédos hegyre, ahonnan egy másik kabinos felvonóval jutunk vissza
Serfausba. Rövid szabadprogram a bájos, tipikus hegyi településen, Serfausban.
Sétánk után indulunk tovább szállásunk felé, amely Kitzbühel közelében lesz.
6. NAP: PILLERSEE – HEGYESHALOM – BUDAPEST
Reggeli után indulunk a Pillerseehez. Itt található a világ legnagyobb, majd 30
m magas, belül járható hegyi keresztje. A kilátóként is funkcionáló, Szt.
Jakabról elnevezett keresztet 1.456 m magasban építették fel. Négyüléses
libegővel érjük el az építményt. Tiszta időben gyönyörű panoráma tárul elénk a
közeli hegyekre, tavakra. A vállalkozó kedvűek tehetnek egy rövidebb, de annál
látványosabb kirándulást fenn az alpesi virágok és sziklák között, majd
felvonóval jövünk vissza buszunkhoz. Ez a kirándulás méltó zárása a 6 napos
látványos, túrázós programunknak, mely során végig fontos a jó állóképesség
és a megfelelő túracipő. Ausztriát elhagyva, hegyeshalmi határátlépéssel
érkezünk Budapestre az esti órákban. Ezt követően mindenkit a felszállási
helyére szállítunk.

