Sítúra 2018. január 28. - február 2.

Az idén kimaradt sítúra után jövőre újból próbát teszünk. A jövő évi
célpontunk Ausztria egyik legelegánsabb sírégiója: a Gasteinertal. A
környéken három hatalmas (Bad Gastein, Großarltal-Dorfgastein, FlachauWagrain) és több kisebb-közepes, de remek (Sportgastein, Rauris,
Kleinarl-Flachauwinkl) síterep van. A három nagy síterep pályahosszai 86,
70, illetve 115 km. A kisebbek 30 km körüli csúszási lehetőséget kínálnak.
Bővebb információt a síterepekről a www.sielok.hu vagy a www.bergfex.at/salzburg
oldalon lelsz.
Indulás: január 28-án szombaton a koradélelőtti órákban Budapestről. Az esti
érkezést és szállásfoglalást követően öt teljes napot síelhetünk pályarendszereken.
Ahogy szoktuk: közben vérmérséklet szerint lehet hüttézni, később kelni, korábban
hazamenni a szállásra, vagy éppen pihenőnapot tartani és fürdőzni menni Szigorú
szabályok tehát nincsenek. Február 2-án pénteken, még éppen a bécsi és alsóausztriai síszünet (egyenlő zsúfoltság mindenütt) kitörése előtt hazajövünk.
Utazás: személyautóval. A jelentkezőket – ahogy szoktuk – telekocsikba osztjuk be.
A kiutazási útvonalon magyar és osztrák matrica szükséges. A távolság Budapesttől
570 km, nincs tehát közel. A környék vasúton is kiválóan megközelíthető Budapestről
salzburgi átszállással.
Szállás: a jelentkezések és a résztvevők szavazása alapján választom ki a környék
magánszállásai, panziói vagy apartmanjai közül. A szállás minősége középkategória,
tehát se luxus körülményekre, se lerobbant youth hostelre nem kell készülnöd.
Pályaszállás nem lesz, a Gasteinertal drágasága miatt lehetséges, hogy valamelyik
szomszédos, de nem kevésbé szép völgyben (Großarl vagy Rauris) találunk
elfogadható árú szállást.
Étkezés: Reggelit a szálláson biztosítunk. Ebédelni – ahogy mindig – a sípályán
található Hüttékben, vacsorázni a környék Gasthofjaiban fogunk, mindenki igényei
szerint az étlapról és a napi kínálatból választhat.

Felszerelés: A sífelszerelést mindenkinek magának kell biztosítania. Ha nincs saját
felszerelésed, bérelhetsz a helyszínen. (A Budapesten való bérlést a szállítás
problémái és a fölöslegesen fizetendő napok miatt nem ajánlom, de természetesen
erre is lehetőség van.)
Síkabátot és sínadrágot vagy síoverált, síszemüveget, síkesztyűt, sízoknit, sálat és
fület védő sapkát mindenképpen hozz magaddal. Bukósisak, símaszk, naptej ajánlott.
Megfelelő öltözet nélkül ne indulj útnak!
A szállásdíjat érkezéskor a helyszínen kell kifizetned. Ha a túrát a jelentkezési
határidő után mondod vissza, és nem tud más a helyedre beugrani, akkor a teljes
szállásdíjat ki kell fizetned.
Síoktatást nem tudunk vállalni, teljesen kezdőknek akkor javasoljuk a csatlakozást,
ha helyben vállalják a síoktatásra való befizetést. Ha nem akarsz síelni vagy
snowboardozni, csak pihenni, akkor is csatlakozhatsz a csapathoz.
Néhány információ a Gasteinertalról:
A Gasteinertal közútilag zsákvölgy Salzburg tartományban. Észak felől közúton egy
meredek alagúton keresztül érhető el a Salzburg – Villach autópályáról letérve. A déli
végéből Karintia felé továbbjutni csak egy vasúti alagúton lehet. A vonatok autókat is
szállítanak. A völgyben először Dorfgastein jön a saját síterepével, amely a
szomszédos Großarl völgybe átsíelhető. Ezután jön Bad Hofgastein és Bad Gastein, a
kettő között síléccel is át lehet jutni. Végül a völgy legfelső részén található
Sportgastein, abszolút hóbiztos terepe. A két melegvizes fürdő az Alpentherme Bad
Hofgasteinban, ill. a Felsentherme (sziklafürdő) Bad Gasteinban.
Napijegy ára: 52 €, ötnapos Ski Amade bérlet ára 236,50 €. Raurisban „csak” 40 € a
napijegy ára.
Menetidő Budapestről: 7-8 óra

Jelentkezni 2017. november 20. hétfő estig e-mailben tudsz. Kérlek, időben
jelentkezz, a késve érkezett jelentkezéseket nem tudom elfogadni, mivel a szállást le
kell foglalnom.
A jelentkezéseket visszaigazolom. A részletes programot, amely tartalmazza a szállás
címét és a javasolt útvonalat, a szállás lefoglalása után mindenkinek megküldöm.

A túrán résztvevők maximális létszáma: 15 fő.
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt, a túravezető az esetleges
síbalesetekért felelősséget nem vállal.
Túravezető: Gergő
Jelentkezés és további információ: vm_gergo@hotmail.com
Várunk minden hóbarátot szeretettel!

Korábbi sítúráink: 3 alsó-ausztriai síterep ● Saalbach-Hinterglemm ● Präbichl és Wurzeralm ●
Zillertal ● Nassfeld
Korábbi gyalogtúráink: Szlovák Paradicsom (SK) ● Bihar-hegység (RO) ● Ötscher-vidék (A) ●
Gesäuse (A) ● Logarska dolina (SLO) ● Höllengebirge (A) ● Šumava (CZ) ● Kis-Fátra (SK) ●
Graz környéke (A) ● Bihar-hegység 2. (RO) ● Nagy-Fátra (SK) ● Dachstein vidéke (A) ●
Schneeberg és Hohe Wand (A)
2018. évi várható gyalogtúrák – június: Magas-Tátra (SK) – szeptember: Krkonoše / Óriáshegység (CZ).

