Großer Priel - 2515 méter
2019-08-09 - 2019-08-11
Ez az utunk a kevésbé ismert
Totes
Gebirge
hegycsoport
hihetetlen sziklavilágát, izgalmas
ösvényeit
ismerteti
meg
a
kalandvágyókkal.
A
Holthegységnek
nevezett
táj
ámulatos hely, égbetörő csúcsok
meredeznek a kristálytiszta vizű
tavak fölött, a merész sziklafalak
alatti mélyzöld füvű legelőket
pedig békésen legelésző tehenek
és susogó fenyvesek teszik
meséssé.
MIT TARTALMAZ

Kiemelt látnivalók
Phyrn-Priel üdülőrégió,
Totes Gebirge hegység,
Großer Priel 2515
méteres csúcsa,
friss, regionális
termékekből készült hüttespecialitások,
hegyi almok és legelők
különleges világa.

MIT NEM TARTALMAZ

az utazást kisbusszal,
szállást menedékházban,
a szervezést és a magyar
nyelvű túravezetést.

az étkezéseket,
a további személyes
költségeket,
a biztosítást.

TÚRAVEZETŐ: Nagy Gergely
Gergő éppen hogy megtanult járni, vándorútra indult a népmesék
nyomán hamuban sült pogácsával tarisznyájában. Ezt a szokását
mostanáig sem nőtte ki, folyton új kalandokat keres, és nem tud
megülni a fenekén. Egyetemi évei alatt elcsábították a hegyek, nem
csoda hát, hogy gyakran visszatér Erdély és a Balkán érintetlen
helyeire, ahol még egyedül tud lenni a természet csodáival.
Ausztriában és Németországban töltött évei alatt pedig
szabadidejében az Alpok ösvényeit járta, s mára már úgy ismeri a
vidéket, mint a tenyerét. Igazi két lábon járó térkép: nincs olyan pont
a világban, ahol ne tudna tájékozódni. Túráin pedig mindenkit
magával ragad a hegyekhez, a természethez fűződő szeretetével,
kalandos történeteivel.
ÚTLEÍRÁS
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1. nap Budapest, Hinterstoder, Prielschutzhaus (1420 m)
Utazás: Találkozó 06:00-kor a XI ker. Szent Gellért tér és
Műegyetem rakpart sarkán levő parkolónál (az M4-es metró állomása
mellett). Magyarországon és Ausztrián át Kirchdorfig autópályán
utazva érkezünk meg a Totes Gebirge lábához.

Steyr-völgy: Beérve a hegyek közé kanyargó utunk mindig tartogat
apró meglepetéseket, takaros települések, az Styer folyócska mély
völgye, a gyönyörű Styer-víztározó, egy szikla csúcsán meredező
várkastély és bámulatos kilátás váltogatják egymást.

Phyrn-Priel üdülőrégió: lélegzetelállító, égbetörő alpi csúcsok,
zöld, virágokkal szórt alpesi rétek, meghitt hegyi almok, különleges
vadászkunyhók, vadregényes szurdokok, bájos kis települések
jellemzik a Felső-Ausztria déli részén található gyönyörű vidéket. A
Hinterstoder és Windischgarsten körül elterülő táj a Totes Gebirge
óriás hegyláncainak, a Kalkalpen Nemzeti Park közelségének,
valamint napfényes fekvésének, finom, helyi ételeinek és a
melegszívű
vendéglátóknak
köszönhetően
feledhetetlen
élményekkel varázsol el.

Stromboding-vízesés:
Túránkat
egy
rövid,
átmozgató
gyalogtúrával kezdjük. Az első megállónk, Hinterstoder előtt a Steyr
folyó mellett lesz. Már a parkolóban egyre erősödő zúgás jelzi, hogy
hamarosan a vad Stromboding-vízeséshez értünk. Kihasználjuk a
jobbnál jobb fotópontokat, majd visszaindulunk a kisbuszunkhoz.

Hinterstoder: Az Alpok gyöngyszemének nevezett Hinterstoder
télen-nyáron csábítja a különleges élményeket keresőket. Télen sívilágkupát rendeznek itt, míg nyáron a hegyvidék csodálatos tájait
keresik fel a túrázók.

Prielschutzhaus gyalogtúra: Gyönyörű úton indulunk fel a
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Prielschutzhaushoz. A délutáni fények még jobban elvarázsolják
utunkat. A Polsterlucke gyönyörű tavacskájában ott csillan a hegység
tükörképe, míg utunk mellett a Krumme Steyr habjai zúgnak.
Hamarosan elérünk az összeszűkülő völgy csodáihoz, a
vízesésekhez. A hatalmas lépcsőkön zúgó vízesések igazi fénypontjai
a napnak. Még akkor is szemünk előtt van ez a fenséges látvány,
amikor már a házikó is feltűnik az ösvény végén. Az utolsó fényeket
még kihasználjuk gyönyörködésre, hogy megnézzük, holnap merre
indulunk fel, majd gyorsan lepihenünk, hogy másnapra legyen erőnk
bőven.
Kirándulás Prielschutzhaushoz; táv: 12,7 km, szint: 800 m fel,
nehézség 6.

Szállás: matraclágerben a Prielschutzhausban.
2. nap Prielschutzhaus (1420 m), Großer Priel (2515 m),
Prielschutzhaus (1420 m)
Großer Priel túra: Reggel kipihenten kelünk útra. A felfelé tekergő
ösvényen a legnehezebb feladat talán az lesz, hogy eldöntsük a
naplemente vagy a reggel fényei festőiebbek. Varázslatos az ébredő
hegység. Minden pillanatban valami mást hangsúlyoznak ki a
folyamatosan változó fények. Egyre messzebb lesz tőlünk a ház, s
egyre közelebb visz minket a csúcshoz az ösvény. Ezért a csúcsért
azért kicsit meg kell dolgozni, de az útvonal igen látványos, kitett,
igazi magashegyi sziklavilágban vezet, ennek minden szépségével.
Rengeteg kaland után, egy rövid dróttal biztosított szakaszon át, a
csipkés gerinceken vezető út végén hamarosan megpillantjuk a
gigantikus piros csúcskeresztet, melyhez hasonló nagyságút
hegytetőn ritkán talál a túrázó. A hegytetőn igazi csúcs-élmény
fogad minket, ebédünket eszegetve ücsörgünk is egy darabig
bámulva a kilátást: szemben az osztrák Matterhorn, a Spitzmauer
csúcsa hasít a felhőkbe, a távolban a Dachstein integet vissza, míg
lentről csodás hegyi tavak csillannak fel. Kipihenve magunkat ezen a
fantasztikus csúcson nekivágunk az ereszkedésnek. Az út előbb
szélesebb, majd elkeskenyedő gerincen vezet. Itt minden megálló
egy fantasztikus ablak is, kilátással a hegység egy-egy csodás
szeletére. Elérjük a Fleischbanksattelt, majd a Totes Gebirge
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hatalmas, kopár fennsíkján haladunk. Átvágva a Temlberg, majd a
Spitzmauer csúcsa alatti kárvölgyön újra elérjük a törpefenyvest, s
célunk, a Prielschutzhaus is látszik már. A gyönyörködésre még
kihasználjuk a naplemente előtti rövid időszakot, amikor a
megváltozott fényviszonyok miatt mindennek kiélesedik a kontúrja,
a fák besötétednek, mindennek lágy, bársonyos mélysége van. Az
ember szívében ez a pár perc ágyaz meg az éjszakának. A fényjáték
és a jól megérdemelt vacsora után gyorsan elalszunk, mert ennyi
csoda bizony fárasztó tud lenni.
Túra a Großer Priel csúcsára táv: 12,8 km, szint: 1105 m fel és le,
nehézség 7.
Szállás: matraclágerben a Prielschutzhausban.
3. nap Prielschutzhaus (1420 m), Hinterstoder, Budapest
Lemenet: Utolsó napra már csak a lemenet vár minket. A reggeli
fényekkel tarkított völgyben a sziklakatlan legszebb fotóhelyeinél
újra megállunk, és magunkba szívjuk a hegyek feledhetetlen világát.
Elhaladunk a sziklafal legszebb vízesése, a Klinser-vízesés mellett,
majd elérjük a kiszélesedő völgyet: ez a vadregényes Polsterlucke.
Hatalmas rétek, égbetörő sziklafalak, illatozó fenyvesek, a Totes
Gebirge óriás ormai, melyek a Schiederweiher zöldes vizében
tükröződnek. Gyorsan magunk mögött tudjuk az ereszkedést, hogy
leérve a tópartra lábunkat lógathassuk az Schiederweiher hűvös
vízébe és gyönyörködhessünk a Totes Gebirge tó felett meredező
sziklakoszorújának fenséges látványában.
Túra a parkolóhoz; táv: 12,7 km, szint: 800 m le, nehézség 6.

Utazás: Hinterstoderből elindulva már csak rövid időkre állunk meg.
Budapestre a kora esti órákban érkezünk meg élményekkel
gazdagon és a hosszú túrák miatt kicsit fáradtan.
TUDNIVALÓK
Főváros

Időeltolódás

Úti okmány

Bécs

nincs

személyi igazolvány
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vagy útlevél

Valuta

Nyelv

Kiutazás

Euró (€)

német

kisbusszal

Indulás és érkezés
Indulás és érkezés helye: Budapest, XI ker. Szent Gellért tér és
Műegyetem rakpart sarkán levő parkoló
https://goo.gl/maps/ovgfieoCCnGbDbgt5

- Indulás: pénteken, 2019. augusztus 09.-én találkozó 06:00-kor a XI
ker. Szent Gellért tér és Műegyetem rakpart sarkán levő parkolónál
(az M4-es metró állomása mellett).
- Érkezés: Visszaérkezés vasárnap, 2019. augusztus 11.-én a kora
délutáni órákban ugyanide (más budapesti megállóra nincs
lehetőség!).
Jelentkezési, módosítási és lemondási feltételek
A jelentkezést követő munkanapon küldd el irodánk számára az
utazás előlegét, ellenkező esetben törölnünk kell foglalásod! Ha a
jelentkezés után mégis meggondoltad magad, és nem kívánsz
utazni, írásban jelezd ezt irodánknak! Mindaddig nem foglalunk
számodra szállást illetve programot, amíg az utazás előlege meg
nem érkezik a bankszámlánkra.

Az utazási szerződés csak akkor lép hatályba, ha az iroda írásban
értesít jelentkezésed feltétel nélküli elfogadásáról. Ezen értesítésig a
jelentkezésedet bármikor visszavonhatod és a befizetett előlegedet
az iroda visszafizeti.

A jelentkezéskor (foglaláskor) az alábbi összegű előleget kell
befizetni:
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- a részvételi díj 40 %-át, amennyiben a megrendelés az utazás előtt
több mint 30 nappal történik, és ha az Iroda közreműködőjével kötött
szerződés nem ró ettől szigorúbb kötelezettséget az Irodára,
- a teljes részvételi díjat, ha az utazás kezdetéig 30 nap vagy annál
rövidebb idő van hátra, vagy ha 50.000,-Ft-nál kisebb értékű a
részvételi díj,
- bizonyos speciális utazások esetében a fentiektől eltérő fizetési
feltételeket is érvényesíthet az Iroda, ezeket azonban az utazás
meghirdetésekor és a jelentkezéskor a Megrendelő tudomására
hozza (pl. ha az Iroda közreműködőjével kötött szerződés fentiektől
eltérő szigorúbb kötelezettséget ró az Irodára.)

A jelentkezés (foglalás) után fennmaradó összeget (azaz a
kiegészített teljes részvételi díjat) az utazás megkezdése előtt
legkésőbb 30 nappal ki kell egyenlíteni az irodában. Amennyiben a
fizetési kötelezettségednek nem teszel eleget, az iroda a szerződést
felbontottnak tekinti, és nem áll módjában előlegedet visszafizetni.

A lemondási feltételek a lemondás idejétől függenek. Az utazás
megkezdése előtti 90 napon túli lemondás díjmentes. Ha az utas 90
napon belül mondja vissza a részvételt, úgy a következő útlemondási
díjak (sztornó díjak) érvényesek:
- 90-61. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 40 %-a;
- 60-21. napon belüli lemondás esetén a részvételi díj 80 %-a;
- 20 napon belüli lemondás, valamint utazás megkezdésekor történő
meg nem jelenés esetén a részvételi díj 100%-a.
Létszám és személyzet
Tájékoztató létszám: 7-8 fő. Az utat minimum 7 fő befizetése esetén
indítjuk el.

A személyzet a Montivago 1 túravezetőjéből áll.
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Utazás
9 személyes kisbusszal.
Úti okmányok, vízum, vám
Magyar állampolgárok érvényes, kártyaformátumú személyi
igazolvánnyal vagy útlevéllel léphetnek be Ausztriába. Nem magyar
állampolgárok a lakhelyük szerint illetékes osztrák nagykövetségen
érdeklődhetnek a beutazás feltételeiről.

Az utazók számára javasoljuk, hogy úti okmányaik adatoldalát,
repülőjegyüket, beszállókártyájukat elektronikus formátumban
(fénykép/PDF) tárolják el mobiltelefonjaikban és saját e-mailfiókjukban, illetve hozzák magukkal az úti okmány papíralapú
másolatát is.

Ausztriában nincs meghatározott törvényi szabályozás arra nézve,
hogy a külföldi kiskorúak milyen igazolásokkal utazhatnak be szüleik
nélkül az országba. Nem kötelező, de ajánlott, hogy az egyedül, vagy
nem valamelyik szülője kíséretében utazó fiatalkorú vigyen magával
egy meghatalmazást, amely – esetleges feltartóztatás vagy más
akadály esetén – lehetőséget biztosít arra, hogy gyorsan meg
lehessen keresni a szülői felügyeletet gyakorló személyt.

Célszerű tartalom: a kiskorú neve és személyes adatai (lakcím,
születési dátum); a szülői felügyelet gyakorlójának neve és
személyes adatai (lakcím, születési dátum); aszülői felügyelet
gyakorlójának telefonos elérhetősége; a kiskorú hova, milyen
időtartamra és milyen céllal utazik; a kiskorú egyedül utazik-e, vagy
kísérővel – ebben az esetben a kísérő személyes adatai (lakcím,
születési dátum).Külön formai követelmények betartása nem
kötelező, azonban javasolt a nyilatkozatot két tanú, vagy közjegyző
előtt aláírni és idegen nyelven is elkészíteni.

Amennyiben a kiskorú nem csupán beutazik, hanem egy vagy több
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éjszakát is eltölt Ausztriában szülője nélkül, akkor tartományonként
eltérő szabályok vonatkoznak arra, hogy ezt hány évesen, és
kísérővel, vagy anélkül teheti. Ilyen esetben mindenképp javasolt
egy írásos meghatalmazás a szülőtől.
Turista célú beutazás esetén vízum beszerzése nem szükséges. A
vám megegyezik az Európai Unió szabályozásával.
Csomagolás
Érdemes két csomagba pakolni a felszerelésünket. Jó egy kissebb
csomagba (vászonzsák) rakodni az utazás alatt használt dolgokat,
iratokat, ételt, ruhát és ajánlott, olyan kellőképpen strapabíró
csomagot (túrazsák) készíteni össze, melyben elfér a tartózkodáshoz
szükséges felszerelés és könnyen cipelhető.
Információk a területről
Ausztria bár viszonylag kis alapterületű, ennek ellenére rendkívül
sokszínű földrajzi adottságokkal rendelkezik. Az ország keleti részén
található pannóniai síkság sztyeppés vidéke és a nyugati területek
alpesi régiói között erdőségek, dombságok, láp- és tóvidékek
egyaránt megtalálhatóak, míg az ország déli részére a már-már
mediterrán hatású tájegységek a jellemzőek. Területének felén
magashegységek, harmadán középhegységek fekszenek, körülbelül
az ötödén medencék és dombvidékek.

Az ország területének közel 47%-át erdő borítja, 26%-a rét, mező
legelő. Ausztriában 88 nagyobb tó, valamint 100 000 km hosszú
folyó és patakhálózat található. Az ország Európa természeti
szépségekben egyik leggazdagabb, magas hegyek borította vidékét
mondhatja magáénak.

A osztrák hegyvidékek különleges varázsát túrázás és hegymászás
közben lehet a legjobban felfedezni és megismerni, miközben
átvágunk a hegyek lábánál található erdőségeken, a tölgyek,
bükkök, lucc-, erdei és vörösfenyők sokaságán; miközben tipikus
alpesi virágokra lelünk, mint az encián, az havasi rózsa, a kőtörőfű
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vagy a ritka havasi gyopár; vagy amikor alpesi állatokat figyelhetünk
meg, mint a zerge, a kőszáli kecske, a mormota, a havasi csóka és a
havasi hófajd.

Nyáron alpesi rétek és legelők százai kínálnak az állatoknak ételt, a
túrázóknak pedig nagyszerű kirándulási lehetőséget. A legelőkhöz
tartozó alpesi menedékházakban szálláslehetőség és kulináris
finomságok várják a megfáradt üdülővendégeket.
Étkezés és ivóvíz
Utunk önellátó, tehát irodánk nem biztosít étkezést. Célszerű
itthonról szendvicsekkel és élelemmel készülnünk, de a
Prielschutzhausban van lehetőség étkezést igénybe venni. A
menedékházban napi 29 €-ért van lehetőség reggelit (kenyér, vaj,
müzli, gyümölcs, felvágottak, sajt, lekvárok, mogyorókrém, joghurt
és választhatóan kávé vagy tea) és vacsorát (háromfogásos menü)
igényelni.

FIGYELEM! Amennyiben különleges étrendet folytatsz vagy
ételallergiád van, kérlek, jelentkezéskor ezt mindenképpen jelezd
nekünk, hogy időben tudjuk értesíteni a helyieket. Itt érdemes
kiemelni, hogy amennyiben nem tájékoztattál, vagy csak a
helyszínen értesülünk egyedi igényeidről, előfordulhat, hogy úgy már
nem tudjuk garantálni a számodra megfelelő ellátást. Fontos
azonban megemlíteni, hogy minden igyekezetünk ellenére az
ellátással kapcsolatos egyedi igényeidet kizárólag partnereink
közreműködésével tudjuk megvalósítani. Ez azonban akadályba
ütközhet, a fentebb említett szálláshelyek és szolgáltatások
különbözőségéből és változatos infrastruktúrájából adódóan.

Korlátozás és tilalom nincsen a csapvíz fogyasztására. Másfél liter
ivóvíz ára: 2 €.
Időjárás
Ausztria a mérsékelt égövben fekszik, mégpedig a közép-európai
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klímazóna azon részén, ahol az óceáni és kontinentális hatás
egyaránt érvényesül. A négy évszak (tavasz, nyár, ősz, tél)
mindegyike tipikus hőmérsékleti értékeket és éghajlati adottságokat
mutat fel. A hegyvidékekben az alpesi klíma a jellemző, mely
csapadékban gazdag (kivételt képeznek egyes völgyek, mint például
a felső Inntal), rövid nyár, hosszú tél.

Az utazás időpontjában kellemes nyári idő várható. A maximum
hőmérséklet 25 °C körül várható, nagyobb magasságban pedig
néhány fokkal hűvösebb.

A kitett részeken előfordulhat erős szél. Nem szabad továbbá
elfelejtenünk, hogy a magashegyekben gyorsan kialakulhat rossz
idő, záporok, zivatarok, erős szél és köd. Emiatt nagyon fontos a
megfelelő felszerelés megléte!
Kommunikáció és elektromos áram
A hivatalos nyelv a német. Utunkon legkönnyebben németül tudunk
kommunikálni, de angolt is sok helyen értik elég jól és miután a
vendéglátásban sok helyen foglalkoztatnak Ausztriában magyarokat,
így kis szerencsével akár a magyart is megértik a menedékházban.

Az Európai Unió szabályozása révén Ausztriában nem kell a
roamingszolgáltatásokért többletdíjat fizetni.

Az elektromos feszültség 220V, a csatlakozó EU szabvánnyal
megegyező.
Egészség és biztonság
Fontos, hogy utasaink az utazás időtartamára mindenre kiterjedő,
teljes körű baleset- és utasbiztosítást kössenek!

A Konzuli Szolgálat javaslatát figyelembe véve irodánk minden
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utasunkat regisztrálja a Konzuli Szolgálat honlapján, hogy a Szolgálat
munkatársai bármilyen vészhelyzet esetén kapcsolatba tudjanak
lépni velük vagy hozzátartozóikkal.

Utunkon több helyen találkozunk a hegyi legelőkön állatokkal.
Semmilyen állattól nem kell félned, nagyon barátságosak, jámborak,
látszólag egészségesek, tiszták, ennek ellenére jobb a biztonság,
kérjük, semmilyen állatot ne simogass meg az egészséged
érdekében és közelükben mozogj lassan, tartózkodj minden hirtelen,
félre értelmezhető mozdulattól!

Hegyvidéken kérjük mindig légy körültekintő: a köveken
előszeretettel pihennek, melegednek kígyók, viperák, de akár csak
ártatlan méhek, gyíkok is. Mindig nézz körbe hova lépsz, vagy ülsz
le, a saját magad és a környezetedben élő állatok védelme
érdekében!

A magashegyi régiókban fontos tudni, hogy a helyi mentőszolgálat
nem minden esetben (szeszélyes időjárás) tud helikopteres mentést
biztosítani,
és
a
gépjárművel
nehezen
megközelíthető
kirándulóhelyeken sokszor meg kell várni, míg a hatóságok
gyalogosan érnek a baleset helyszínére!
Túrák és nehézség
Az utazásunk során egy teljes egész napot kitöltő túrán veszünk
részt, mely közepes, 7-es nehézségű, és két fél napos túra napunk
lesz, mely ugyanolyan, 6-os nehézségű. Az egész napos túránkon
kitett szakaszokon haladunk, sziklás felszínen. Egy rövidebb
szakaszon az út drótkötéllel biztosított. A fél napos túránkon
vízesések mellett haladunk el (le és fel), ahol gyakran csúszósak a
kövek, ezért itt fokozott óvatossággal érdemes haladni!

Az osztrák túraösvények nagyon jól jelzettek, bár néhol sziklásak és
kövesek, egyes helyeken meredekek, kitettek. A túrák távolsága és
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szintemelkedése erős közepesnek mondható, ezért a sikeres
teljesítéshez fontos az átlagosan sportos erőnlét, valamint a
túrázásban
való
jártasság.
A
túrákon
való
részvételhez
elengedhetetlen a szédüléstől való mentesség, a magabiztos
mozgáskoordináció és lépésbiztonság. Kizáró ok bármilyen szív- és
érrendszeri, valamint mozgásszervi betegség.

Az egyes napok túráinak nehézségét kilences skálán adjuk
meg,
bővebb
tájékoztatás
itt
található: https://montivago.hu/tudnivalok/a-turak-nehezsege
Szükséges felszerelés
Programunkban túrák szerepelnek, ezért ennek megfelelően válaszd
meg a megfelelő ruházatot és felszerelést! A megfelelően
megválogatott felszerelésekkel utazásod, de főleg a túrák során
könnyebben fogsz megküzdeni az elemekkel, eltöltött időd még
inkább élménnyé válhat, ezért gondosan pakolj, gondolj át mindent!

Olyan túracipőt hozz, amit már régóta használsz! Ha az utazás előtt
vásároltál újat, indulás előtt járasd be, nehogy az utazás alatt törje
fel a lábad! Nem kötelező a túrabakancs, de ajánlott legalább egy
erős, kényelmes túracipő (jó ha jó minőségű a talp (Vibram), és
membrán védelme van (Gore-Tex).

Válassz strapabíró túraöltözet, lélegző anyagból (pl. Gore-Tex)
készült esőkabát és esőnadrág, valamint pakolj tartalék meleg
túraruházatot (pl. polárdzsekit).

Szükséges túrafelszerelés: közepes túrahátizsák a kirándulásokhoz,
túrabot kifejezetten ajánlott, kulacs, fejlámpa, napszemüveg,
baseballsapka vagy kendő napszúrás ellen.
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A menedékházban alváshoz vékony hálózsák vagy hüttezsák
kötelezően ajánlott!
Pénzügy
Ajánlott apróban forintot és eurót is berakni az autópálya pihenők
mellékhelyiségének használatához. Célszerű még Magyarországon
eurót váltani, mert útközben erre nem lesz lehetőség. Mindenképp
hozz készpénzt is magaddal, mert a menedékházban mással nem
lehet fizetni! Költőpénznek nagyjából 30-50 Eurót ajánlunk vagy
amennyit itthon is elköltenél (étkezés, innivaló, emléktárgyak,
ajándékok esetén), természetesen ez sokkal kevesebb és több is
lehet, egyéntől függően.
Biztosítások
Amennyiben Magyarországon biztosított vagy, más EU tagállamban –
így Ausztriában is – nem teljes körű, hanem az orvosilag szükséges
egészségügyi ellátást veheted igénybe, ha a magyarországi
egészségbiztosítótól igényled az ún. Európai Egészségbiztosítási
Kártyát. A szolgáltatásokat csak az egészségbiztosítás illetékes
szerveivel szerződésben lévő szolgáltatótól lehet tb-támogatással
igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott
ellátás költségeit a beteg saját maga fizeti. Ez utóbbi esetben az
Európai Egészségbiztosítási Kártyával utólag sincsen lehetőség a
költségek megtéríttetésére.

Ausztriában mind a mentés (pl. helikopter), mind pedig az
egészségügyi ellátás (pl. szülés) költségei jóval magasabbak, mint
Magyarországon, ezért is különösen fontos a minden ellátásra és
káreseményre kiterjedő, továbbá megfelelő mértékű fedezetet
nyújtó (külön) utazási biztosítás előzetes megkötése az Ausztriába
történő beutazás előtt. Különösen ajánlatos ez a téli, illetőleg
veszélyes sportok kedvelőinek (síelés, hegymászás, vadvízi evezés,
stb.).

Az
utazáson
való
részvétel
feltétele,
hogy
megfelelő
balesetbiztosítással rendelkezz, amely a magashegyi és/vagy
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speciális helyszínről történő mentést is tartalmazza. A túrához
legmegfelelőbb balesetbiztosítást a Montivago partnere, az Európai
Utazási Biztosító nyújtja, amit a jelentkezési lapon választhatsz ki.

Váratlan betegségek vagy balesetek esetén az útlemondási (storno)
biztosítás nyújthat segítséget Neked. Ilyen esetben a biztosító az
útlemondási (storno) biztosításodnak megfelelő önrész levonása
után visszatéríti az utazás árát.

Kombinált útlemondási, betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:
- 18-70 év között: 6.510 HUF
- 18 év alatt: 4.035 HUF
- 70 és 80 év között: 9.810 HUF

Betegség-, baleset- és poggyászbiztosítás:
- 18-70 év között: 4.950 HUF
- 18 év alatt: 2.475 HUF
- 70 és 80 év között: 8.250 HUF

Útlemondási biztosítás: - 1.950 HUF
Nyilatkozatok
Az időjárás változékonysága miatt a túravezetőnk fenntartja a jogot,
hogy rossz idő esetén – eső, köd, rossz látási viszonyok –
megváltoztassa a programot a résztvevők egészsége, biztonsága
érdekében. Ez jelentheti a különböző látnivalók vagy programpontok
sorrendjének felcserélését, de különösen zord időjárás esetén – a
résztvevők biztonsága, egészségük védelme érdekében – el is
maradhatnak túrák. Egy ilyen jellegű döntés a Montivago
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túravezetőjének hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre
kötelező érvényű. Egy esetleges programváltozás esetén a
túravezetőnk minden esetben alternatív programokat javasol a
helyszínen.

Az Iroda az utazáshoz szükséges legkisebb tervezett utaslétszám el
nem érése esetén, illetve ha az utazást a szerződéskötéskor előre
nem látható – ez emberi életet, egészséget vagy vagyonbiztonságot
veszélyeztető – külső körülmény merül fel („vis maior”), a
szerződésben megállapított határidőig, legkésőbb az utazás
megkezdése előtt
- 20 nappal a 8 napnál hosszabb utak esetén,
- 8 nappal a 2 - 8 nap közötti időtartamú utak esetén,
- 48 órával a 2 napnál rövidebb utak esetén
a befizetett összegek visszatérítése mellett elállhat a szerződéstől,
azzal, hogy az Iroda elállása esetén („vis maior” vagy a minimum
létszám el nem érése miatti elállást) az utasnak a szerződésnek
megfelelő vagy ahhoz hasonló szolgáltatást vagy programot köteles
felajánlani. Ha az utas nem fogadja el a felajánlott szolgáltatást vagy
programot, akkor az Iroda köteles az utas által megfizetett részvételi
díjat/előleget teljes egészében visszafizetni.
Az utazás ajánlott korhatára: 14-60 év.
SZÁLLÁS
Prielschutzhaus
Az 1420 méteren álló Prielschutzhausban fogunk megszállni.
Szálláshelyünk a menedékház lágerében (több ágyas hálóteremben)
lesz. Ágynemű nem áll rendelkezésünkre, ezért alváshoz vékony
hálózsák vagy hüttezsák kötelezően ajánlott! A menedékházban van
lehetőség italt és élelmet vásárolni. A menedékház rendelkezik
melegvizes tusolóval, 1 € a használatának díja.
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