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Az AKMT 2013-as egyik nyári túrája

 BLUE-OFF
avagy: kikapcsolódás felsőfokon

2013.07.10. Szerda

Elsőre éjfélkor ébredtem fel, majd 1-kor, 2-kor, 2:20-kor  mikor elegem lett

Bekapcsoltam az AXN-t, épp a fakó lovas ment Clint Eastwooddal. lassan öltözés, pakoltam.

Szép csendben leléceltem 3:42-kor. Anyám se tudott aludni, így 4:20-kor már friss kávét
ittam

A moci kész, felmálházva, indulásra készen.

4:40 Százhalombatta Shell kút – 0km

Tele tankolás, pályamatrica vásárlás. Befutott Karesz, majd Emiék is. 4:57 start. Az
Annahegyi pihenőnél már vártak ránk Dorcsiék, így nem álltunk meg, csak
mentünk..mentünk. Egy kis pihi kellett azért, de végül a megbeszéltek szerint 6:48-kor
beértünk a Mosoni pihenőhöz.

Tankolás (188km-re nem volt 10L???), osztrák matricavásárlás.



Befutottak Cila és Janóék.

Indulás….

Az új navi szoftver bevált…..de valamiért mindig a pályán akart  tartani. Így volt egy kis
kavarc, de távba csak 2-3km plusz.

Első megálló – Wartenstein.

A várkastély magánkézben van, így nem tudtunk bemenni, de pár kép azért készült a
környékről

Ezután haladás Hallstatt felé. Cila elkóborolt valamerre (mert a macskák már csak ilyenek)
így vártunk rá egy laza 40 percet De megjött.

Az út monton…..de végre vége a pályázásnak. Jöhetnek a hegyi utak.

1-2-3 kanyar és basszus…..egy Bexi féle ember vigyorog ránk egy régebbi Pan Europa
nyergéből…..ÁÁÁ rémeket látok. De NEM. Ők már tegnap eljöttek….csak az egész távot 2
részben nyomták le.

Hallstatt….

Pici kis falu egy tó partján, de úgy hogy a parányi föld a falu, így a be és kimenő út a
hegyben van. Tetszet , bár a belső rész nem igazán barátságos, mert turistalátványosság
alapján az ember arra gondolna, hogy nem épp úgy kell számolnia, hogy bemehet,
tömegnyomor, és még parkoló sincs.

Megálltunk egy helyen, már jöttek is oda, hogy buszoknak van fenntartva (egy fal mellett,
felfestet terület…..szóval nem busz, de még egy kocsi se fér el ott.)



Irány Werfen……

A vár már messziről látszik, ahogy a szikla csúcson fehérlik. De itt is… 17:10 lehetet mikor
megérkeztünk. Pénztár és a felvonó 17:00-ig van…..NYÁRON, mikor 21-ig világos van!

Alapban volt egy gondolatom, hogy majd visszamegyünk, hiszen ha már erre járunk. De a
kempingünkbe, kezembe akadt 3. nap egy papíros, amin már a belépők is
szerepelnek……11€ (3300ft) na menjetek a rákba……ennyit egy várért biztos nem fizetek,
még ha itt forgatták a ’Kémek a sasfészekben’ c. filmet is

Turizmus van….erre 17 órakor zárnak????? Sebaj úgy se akartam felmenni.

Irány Emiék szállása Maria Alm-ba…..mivel volt wifi, gyors fényképosztás a facen-n,
hiszen anyóca otthon várta a híreket.

Majd ránk még várt egy 15km-es út a kempingbe Goliáttal és Dorcsival Waldsee-hoz…

Előny?

A nyúlbélák 28€rót fizetnek éjszakánként (igaz reggelivel), Én meg 12€-t árammal együtt
(Dorcsiéknak párosba 18-ra jött ki)

Szóval spóroltam magamnak ~64€-ot (19200ft) lesz miből ajándékot venni. És a kemping
feeling ugye leírhatatlan Így kiültem a tópartra, és jöhetett a vacsora A tó amúgy szuper
Vadkacsák, vannak benne, és megjelent az AKMT híres állata a SZOPONYT is

Jelenleg 22:33 van. aludni kellene, mert holnap 9:30-kor randevú a bandával…..Jó éjt…..



2013. július 11.csütörtök

Ébredés 5 környékén

Az eső cseppeget, majd ahogy elmentem mosakodni 5-10 perc alatt a sátor előtető megtelt
vízzel De mikor visszatértem már megint csak szemerkélt.

Elvoltam úgy fél 8 ig, mikor Dorcsiék is ébredeztek.

Reggeli, öltözés és irány a bolt, majd a talipont.

9:30-ra volt megbeszélve, de a banda sehol. 9:58-kor küldtem egy SMS-t hogy hova jöjjenek,
mert ugye megmondtam, hogy senkire nem várok, főleg ha az okot sem tudom.

Épp elment az SMS, öltöztünk, mikor befutottam esőruhába Szarrá áztak

Tankolás, és indulás  Liechtensteinklamm-ba.

Zell am See-n átjutni maga volt a szenvedés. volt egy busz a sor elején, aki minden egyes
kiálló autónál stopizot….

Végül kikeveredtünk a 168-ra….meg az eső is. Szerencsénkre 2 helyen futottunk bele
csepergésbe, így a plexim kapott pár cseppet, ellenben előtte rohadt nagy zuhéé volt, mert
az út tiszta víz volt, így a kamionok áztattak miket, de nem áztunk meg.

Megérkeztünk…. (kb. 50km) Napsütés, melegedés, remek idő!!

A belépő 4,5 €, amit nem bírtunk szó nélkül így EMI-t ráusszítottuk a pénztárosra. Így
persze lealkudta 4-re. Fél euró…nem sok, de pl. egy wc-re épp ennyi kell

A szurdok távja kb. 1km, de ugye fel-le-át-fel-le….a kis ösvényen a szikla oldalában lévő fa
járdán. De ezt is olyan szinten, hogy a 2 irányú forgalom néha bedugult, mert ha valaki
megállt fényképezni, akkor STOP mindenkinek.

Felfelé fényképeztem, lefelé kameráztam.

Emlékeim szerint ~ 25 perc visszafelé a felvétel.



Szóval egy remek kis hely volt ez, De hogyan tovább? Az óra szerint már 13 óra volt.

Még reggel talált Dorcsi egy szórólapot Kitzlochklamm-ról, ami egy másik szurdok úgy
20km-re Taxenbach alatt. A történet 2 esélyes.

a., elmegyünk a tervek szerint KRIMM-be ami ilyen forgalom mellett 2 óra….fent elvagyunk
2-3 órát….vissza 2 óra, vagyis fáradtan, rohadt későn érünk vissza.

b., Taxenbach, szurdok…..

Végül úgy döntöttem, hogy szurdok, mivel pihenni, jól érezni magamat jöttem, szóval minek
rohanni. (és persze megint igazam volt…de erről később)

Ide is 4,5€ a belépő, de ez is meglett 4€-ért Persze Emi akcióban

Bár a pénztáros néni abban is kételkedett, hogy Emi nyugdíjas, de előkerült az igazolvány.

Díjazásul kapott tőlem Emi egy matricát

No kérem…. ez SOKKAL durvább. Nem olyan látványos pár helyen, de durvább….eleve
nem fel-le van, hanem egy nagy kört kell menni, és van egy hely, ahol már (kb. félúton)
jelezve is van, hogy eddig 415 lépcsőn jöttél fel

Király volt ÉS!!! nem voltak sokan!!!

Mikor visszaértünk a parkolóba már majd 4 óra .



Emiék kérdezték, hogy mi a terv….részemről kényelmes környékjárás, és vissza a
táborunkba.

Ők (Bexiék kivételével) elmentem egy rohadt nagy körrel a Sasfészekhez
Németországba….(ezt már nem is bírtam volna)

MI 3 motorral (Bexiék, Dorcsiék, ÉN) elmentünk Kaprun alá egy bizonyos
WATERFALLBODEN-hez.

Egyrészt látni lehetet, hogy a Glockner mennyire felhős….másrészt 13km az egész.

No sajnos az út vége lezárva….így a tavat nem tudtuk megnézni.

Visszafelé boltjárat, és vissza a táborba.

Mivel jó időben jöttünk, így megrohamoztuk a nénit a recepción…… WHAT IS WIFI CODE??
Bitte wifi slüszenn

Meg is kaptuk 1,5€-ért…..és poén, mert nekem a ZTE-n is jó, a netbookon is  - de Dorcsinak
alig jön be…Az meg slusszpoén, hogy ezt a végén elfelejtette a néni, így nem kért érte
semmit

Tehát már csatlakoztunk is a világra, meg tudtuk nézni az időjárását.

A glockner pénteken tiszta lesz….KIRÁLYSÁG!!!!

Gyorsan toltam fel a családnak, barátoknak képeket….

Vacsi, fürdés, mosás……és már 23 óra is lett

Jócakát
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Mivel tegnap óta van wifink, ezért az első az időjárás volt.

Az egyik osztrák oldal azt mondta, hogy 11-12 óráig napsütés lesz, de délután befelhősödik.

És igaza volt???? Természetesen….

No de ne menjünk ennyire előre. Szóval ma is sikerült 5 után felkelnem (jelenleg 22:47 van).

Dorcsiék is korábban ébredtek. Ez köszönhető annak, hogy míg tegnap olyan 14 fok lehetett
itt (nem fáztunk), addigra most bizony hűűűűűlt….. (jelenleg megint jó a hőfok).

Összepakolás, kávé, reggeli….és szokás szerint 8:30 START…

Boltjárat, majd a megbeszélt JET kutas randi. Tegnap említettem a többieknek (és a fórumba
is ezzel kezdtem még januárba/februárba), hogy nem várok senkire, ha nem tudok okot rá.
8:30kor elmegyek.

Ez tegnap még elment, mert ugye szakadt az eső a nyúlbélák (EZ részemről poénkodás!!!!!!
Ha sértegetni akarok valakit azt megmondom a szemébe….szóval hogy késtek OK, de már
azért is pipa voltam, hiszen várunk…..semmi infó. Legalább egy SMS jött volna hogy
„köcsög, szakad, megyünk, lassan”…

Szóval ma 8:29 volt, el is kezdtem öltözni. Erre befutott Bexi páros. Ennyi?? OK….

Elindultunk….

Első szopás hogy Zell am See-nél az alagútba baleset volt, így lezárták.

Második szopás a Glocnerre vezető úton javítás volt, így ott álltunk vagy 15 percet…

De végül elértük a kaput….

23€ a jegy….fizetés, és GOOOOOOOOOOO



Az út nagy részét egyedül tettem meg, mert megálltam, félreálltam vagy csak simán
lemaradtam

Odafent az az élmény lett az enyém, amit már 8 éve dédelgetek…..ÉS MOST VÉGRE ÉN IS
ITT VAGYOK

Kb. 10 lehetett, hogy fizettünk a kapunál, és 16 óra elmúlt hogy kiléptünk Bexiékkel.

Tehát 6 óra volt nekem a Glockner….illetve az Edelweiss Splatze….de lett egy rakás videó,
onborad….és fényképek Vagyis csütörtökön hülyeség lett volna kifizetni a 23€-ot, mivel lett
volna rá 2-3 óránk….vagyis csak a fele.



Bexiékkel beültünk a kapunál egy kávéra egy étterembe, Én meg ettem végre valamit, mert a
reggeli soványnak bizonyult (1 paradicsomos hal). Eközben láttunk egy felfelé rohanó
rendőrkocsit…..majd kis idő múlva egy helikoptert. Ekkor még nem lehetett tudni semmit, de
másnap Janó barátnője (Eszti) mondta, hogy az egyik motoros már soha nem fog lejönni a
hegyről. Pont előttük történt, de „szerencsére” már csak a letakart motorost látták – a motort
sehol….

Ezután irány a kemping….érkezés majdnem 17 órakor.

Nos ha már süt a nap, akkor irány a tó…..Góliáttal bementünk, a pöcsünk meg össze 

Itt folytatódott a röhögés….majd elvittük a watter illetve wasserbike-ot egy körre

Felkavartuk az állóvizet, kidobtuk a vasmacskát (Dorcsi), elgázoltuk a kacsákat, de végül
jobban kikötöttünk mint a Concordia kapitánya

Mikor vittük vissza a kulcsot megtapasztaltuk azért a kemping bár árait

2 narancslé (bár nem tescos) és egy pohár sör ~ 3150ft volt…..tehát maradunk a helyi
SPAR-nál

Vacsi, hülyülés……

és most ááááágy

Holnap is nap lesz, méghozzá a tervek szerint KRIMM és megnézzük a GERLOST….



2013-07-13. szombat

Átkozott hidegre ébredtem ismét 5 után egy kicsit.

Szó szerint kockára fagytam, így gyorsan be is gyújtottam a sátorba Hogyan? Nos ugye az
eső miatt eleve úgy állítottam fel a sátrat, hogy vittem magammal egy festős „lépésálló” fóliát
(20mm) ez a sátorra volt terítve, és erre ment az esőponyva. No mivel ugye ez felfelé
légmentesen zár – így mint egy hőlégballont, a kis gázégő 2 perc alatt befűtött…..ellenben
nem igazán volt friss levegő…..na mindegy, most az eső a melegedés.

Eső ma se várhat….ezt nagyon kifogtuk?? Naná Mióta a Banditával túrázok, még soha
nem áztunk meg…..

Se Lengyel túrán 2008-ban, se Marcsival Szlovéniába 2009-be, ….Na jó…2011-be mikor
mentünk Pag-ra, akkor esős volt a lefelé út fele…….de a többi napon ott sem esett.

Tehát a szokásos reggel…..ébredés, pakolás, SPAR……és vártuk a többieket.

ÉS??? NAGY TAPS 8:22-re befutottak Na ugye hogy meg lehet csinálni

Szóval a program alapján ugye mik voltak a tervek?

Liechtensteinklamm – PIPA, Grossglocner – PIPA, Hallstatt – PIPA, Werfen – PIPA, Krimml
– na jöhet……És persze grátisz volt a másik Klamm, és Kaprun.

Tehát irány a KRIMML VÍZESÉS, és ha már ott vagyunk ugye 1m-re kezdődik (nem km!!) a
Gerlos Alpenstasse, ami csak 5€-úgy díjazású. Olcsóbb is, de ugye nem is olyan magas mint
a Glockner útjai (2500-2600m). Itt csak 1700-1800m-re megyünk fel. És nem is olyan a táj,
de ez is tetszett…..főleg mikor felfelé kellett menni

Bviktor által szerzett gumik (Pirelli Angel GT) isszonyat jól szerepeltek.

Szóval talipont és indulás…..80km motorozás. És megérkeztünk ide

Itt sétáltunk egy nagyot…..amiről kiderült, hogy a vízesés talán 10%-ig mentünk csak fel, de



mindenki nyúvadt kifelé

Na jó…..irány motorozni Kanyarogjunk egyet a GERLOS ALPENSTRASSE-n

Itt a nyúlbéla banda levált és VADBÉLÁVÁ mentek át Tirol területen mentek egy rohadt
nagy kört tovább……(Itt már csak Janóék, Karesz, Cila volt, Bexiék elindultak hazafelé
reggel, mert lefelé is 2 napban jöttek)

Nekünk viszont időre kellett menni, mert valamiért MA kellett fizetni a cehet.

Így is 17:30 után estünk be a szállásra. Mai táv ~ 220km volt.

Fizettünk, kajáltunk, pihentünk….mire Karesz és Cila még benézet a kempingbe is.

Rohadt gyorsan megjárták az útat. Talán 40 percet vertünk rájuk, pedig mi csak simán
visszafelé jöttünk, bár megálltunk egy Hofernél.

Az este kellemes volt….és?? Életemben most láttam elsőre SZENTJÁNOSBOGARAT

Ismét egy élmény…. 37. évemben vagyok, de még életemben nem láttam ilyet



2013. július 14. Vasárnap.

Ismét hideg volt a hajnal….de beöltöztem, így kivételesen 7-ig aludtam (na jó ez túlzás…)

Ébredés, és jöhet a legundorítóbb feladat: Összepakolás.

Fél óra alatt viszont már csak a hűlt sátorhely volt…..és az emlékek.

Cila megjött, és indulás haza.

596km-ert 100-as etapokban tetük meg. Így 17 óra után már itthon is voltam.

Mint látszik a teljes táv: 1712km volt…..



Anyagilag?

Góliát azt mondta ne számoljam az ajándékokat és a kaját…..

Na jó akkor csak így:

Sátorozás: 12x4 = 48€ = 14256ft (297-ért vettem az eurót)

Benzin?

Isszonyat jó volt a fogyasztásom…..bár a benzin kint drágább volt.

Így egy átlag 425ft-al számolva (Battán 412, Mosoni pihenő 443, S6-on 451, Jet kúton 421
volt)

1712km = átlag 5,1L = 37107ft

Belépők: Glockner 23€, Gerlos 5€ = 8316ft

Klamm belépők: 2x4€ = 2400ft, Krimml 2,5€ = 750ft

SZUMMA: ~ 63000ft

Ennyi 5 napra az egész túra……

Blue
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