
Túra a „Királyok hegyére” és a „Csúcsok csúcsára” Ausztriában 
Hochkönig (2941m) és Grossglockner (3798m)  

2008. július 19-23. 
 

A Kazincbarcikai Természetbarát Egyesület és a B.-A.-Z. megyei Természetjáró 
Szövetség magashegyi szakága idén is túrát indít szervezett tagjai részére Ausztria 

egyik legizgalmasabb vasalt útjára és legmagasabb hegyére. 
 

Tudnivalók: 
 

Indulás:  Kazincbarcikáról 2008. július 19-én reggel 03:00 órakor 
 ill. Miskolcról 03.30-kor az addig még szóban megbeszélt helyszínekről 
 
Részvételi költség: 47.000.- Ft/fő  (OeAV tagságival rendelkezőknek 41.000.-Ft/fő) 
Ez tartalmazza: az utazást mikrobusszal, az autópálya és útdíjakat, a szállásdíjakat 
négy éjszakára menedékházban. Nem tartalmazza: az étkezéseket, a biztosítást.  
Maximális létszám: 8 fő 
Utazás időtartama kb. 10-12 óra benzinkutaknál tartott rövid pihenőket is figyelembe 
véve.  
 
A programról röviden: 
 
Érkezés szombaton a kora délutáni órákban a Birgkar Hütte melletti parkolóba. Itt 
hátrahagyjuk mikrobuszunkat és felszerelésünkkel felmegyünk az Erich Hüttébe, ahol két 
éjszaka lesz szállásunk. Táv: 2 km, szintkülönbség: 200m. 
 
Másnap (vasárnap) reggel a Taghaube gerince mentén indulunk Ausztria egyik 
legizgalmasabb klettersteige, a Hochkönig csúcsát megcélzó „Königsjodler” felé. A 
klettersteig több sziklatornyon áthalad, vagy megkerüli őket, és közben jó néhány 
izgalmas helyzettel is találkozhatunk. A gerincet elérve kimegyünk a 2941 m-en álló 
Matrashaus menedékházhoz, majd a normál úton lejövünk vissza az Erich Hüttébe. 
Menetidő: 11-12 óra, szk.: 1600m, amiből a klettersteig 4-5 óra, szk.: 580m.  
 
Hétfőn reggel visszatérünk a mkrobuszunkoz, majd egy élményekkel teli utazásunk lesz a 
Grossglockner Hochalpenstrassé-n, Ausztria egyik legszebb hegyi (és természetesen 
fizetős) útján, útközben meg-meg állunk a csodálatos kilátást biztosító helyeken. A 
délutáni órákban érünk át a túlsó oldalra a Grossglockner lábához, a Kals fölött lévő 
Lucknerhaus melletti parkolóba (1918 m). Itt hagyjuk a mikrobuszt, mi pedig a 2 és fél 
napra szükséges felszerelésünkkel indulunk felfelé a völgyben. Kb. egy óra múlva a 
Lucknerhütte (2241 m) előtti teraszon pihenhetünk egy keveset, majd újból nekiindulva 
két óra múlva a Stüdlhüttéhez érünk (2802 m), amelynek matraclágerében lesz az esti 
szállásunk. A nap további részét pihenéssel, az elvesztett energiánk pótlásával, valamint 
a másnapi felszerelés előkészítésével és csomózás-gyakorlással töltjük.  
 
Reggel az ébresztő és a reggeli után a Ködnitz-glecceren folyatjuk tovább utunkat, majd 
egy sziklagerincre felkapaszkodva három óra múlva elérjük az Erzherzog Johann 
menedékházat (3454 m), ahol majd a szállásunk is lesz éjszakára. Rövid pihenő után 



indulunk a gerinc mentén a Klein Glockner felé (3770 m), ahol a „Scharte”-n valószínűleg 
várakozni kell a tömeg miatt oda és visszafelé is. Itt csapatunk lehet, hogy kettéválik, 
ha a tömeg miatt csak kétszerre tudunk átmenni a Grossglockner 3798 m-en lévő 
csúcskeresztjéhez. Miután mindenki felért a csúcsra, rövid pihenőt tartunk, majd a 
feljöveti úton visszatérünk a menedékházhoz. A délutánt és az estét a menedékház 
hangulatos étkezőjében töltjük pihenéssel és beszélgetéssel.  
Szintkülönbség: 1050 m, menetidő: 8-9 óra. 
 
Szerdán reggel a már ismert úton visszatérünk a parkolóban hagyott mikrobuszunkhoz és 
a déli órákban indulunk hazafelé. 
 
Szükséges felszerelés: vízálló bakancs, hágóvas (mindenkinek), jégcsákány, túrabot, 
beülő, klettesteig-fékszett, sisak, hálózsák (nem létfontosságú, a házakban van takaró 
és párna), vízhatlan ruházat, meleg aláöltözék, kamásli, kesztyű, sapka, napszemüveg, 
fényvédőkrém, fejlámpa. Főzés: a menedékházban tilos a gázfőző használata, csak kívül 
megengedett. Víz nincs!!! A házban kapható étel-ital és víz is, persze elég borsos áron, 
de aki kényelmesen akar feljutni, és nem akar szenvedni a hátizsák súlya alatt, az 
gondoljon az ezzel járó plussz költségekre (korsó sör 4-5 Eu, egy korsó „Schiwasser” 
(málnaszörp?) 3.6 Eu, levesek 4-8 Eu, főételek 10-12 Eu, reggeli 7-8 Eu, vacsoramenü 
17 Eu.  
Váltásruhát (utazóruhát) hozzatok, de azt a parkolóban lent hagyjuk, így azt 
hozhatjátok külön csomagként is inkább. 
 
A mászáshoz szükséges felszerelések (sisak, beülő, fékszett, jégcsákány, hágóvas) 
korlátozott számban kölcsönözhetők, ezek igényét kérem jelezzétek! 
 
Ha van OeAV igazolványotok, azt hozzátok magatokkal! 
Ha valakinek kérdése van, kérdezzen bátran! 
 
Üdv: 
István 
06-70-614-8485 
 

 
2007. július csúcsfotó 


