
 

Szeretettel várunk a túraszakkör tanévzáró túrájára az ausztriai Ötscher-szurdokba, 

melynek időpontja 

Május 20. 
(szombat) 

Indulás DUNAKESZIRŐL AZ ISKOLA ELŐL, visszaérkezés a késő esti órákban ugyanoda! Találkozó hajnali 

4.15 órakor, a busz 4.30-kor indul! Folyamatos utazás Ausztriáig egy technikai szünettel.  

Az Ötschergräben, vagy ahogy gyakran emlegetik, az "Osztrák Grand Canyon" Ausztria egyik lenyűgöző 

természeti csodája. Néhány éve az osztrák természetjáró egyesületek által kiírt túraútvonalak versenyén 

Ötschergräben-t választották a legszebb osztrák kirándulóhelynek, így jogosan illeti meg az "Ausztria legszebb 

szurdokvölgye" cím is. 

Az Ötscher-patak vájta szurdokban több kilométer hosszan fut egy 

jól kiépített turistaútvonal. Az ösvény hol a szurdok egyik, hol a 

másik oldalán vezet. Utunk során fahidakkal, fapallókkal, sziklába vájt 

alagutakkal találkozhatunk, miközben lábunk alatt a kristálytiszta 

patak csobog, körülöttünk pedig a több méter magas sziklafalakról 

lezúduló vízesések garantálják a látványt. A napsütötte szurdok 

oldalán különös sziklaformációk emelkednek ki. Első nagyobb 

vízesésünk a Lassingfall, melyet több kilátópontból is 

megcsodálhatunk. A völgyben egy menedékházat is találunk, ahol a 

helyi specialitásokat kóstolhatjuk meg. A kitartóbbak a Mirafall vízeséshez is elzarándokolhatnak, mely kb. 80 

méter magasságból zúdul le a lábunk elé. Erdei szerpentines ösvényen jutunk ki a szurdokvölgyből, kisebb 

vízimalmot, hegyi réteket, fenyveseket hagyunk magunk mögött, hogy egy hatalmas víztározó gátján is 

keresztülsétáljunk. Napunk végén a mariazelli kisvasút rövid szakaszán utazunk vissza buszunkhoz. Hazaérkezés 

a késő esti órákban.  

A túra átlagos kondícióval teljesíthető, könnyű túra, időtartama 6 

óra; távolság: 10,0 km, szint: fel: 100 méter, le: 200 méter. A 

turistautak mindenki számára szabadon járhatóak, évente sok ezren 

keresik fel a vadregényes szurdokokat (gyerekek is). Nincsenek 

meredek létrák, kitett helyek, ezért a tériszonyban szenvedők is 

teljesíteni tudják. 

AJÁNLOTT FELSZERELÉS: 

- kis méretű hátizsák, amibe beleférnek a következők: 

- könnyen és gyorsan fogyasztható élelem (szendvics, gyümölcs, csokoládé, szőlőcukor) 

- személyenként 2 liter folyadék 

- túrázásra alkalmas, bordázott járófelületű, bejáratott túrabakancs 

- réteges, kényelmes ruházat, esőkabát, esőnadrág 

- egészségügyi felszerelés 

Részvételi költség: 7.500.-Ft útiköltség + 5.- € (nemzeti park belépő + vonatjegy) 

Fakultatív ebédelési lehetőség: kb 15.-€ 

A túra 40 fő jelentkezése esetén indul. Jelentkezni a részvételi díj befizetésével lehet Szlobodnyik Ili 

néninél május 15-ig. 

Mindenkit szeretettel várunk! 


