
AKMT 2014-es nyári túrája

BLUE OFF2
Avagy

VAN WIFI??
Avagy

7en mint a gonoszok, és nyolcadik utas a halál

2013-ban, a Glockner után döntöttem el, hogy nekem ide vissza kell jönnöm. Így már 2013 őszén tervezni
kezdtem az útvonalakat, pénzt……
És eljött a nap…….

2014.07.25. Péntek
Szokás szerint korán ébredtem. Nem volt most bennem semmi izgalom, pörgés – csak egyszerűen nem tudtam
aludni. Így 3 óra előtt már kint ültem a nappaliban. Megittam egy jó kávét, átgondoltam a pakolást.
4:00 indulás a garázsba……motor összepakolása
5:00 röffentés…és indulás a találkozó pontra

5:17 érkezés…..
Bexi már itt várt…Erik, Laci, Karesz pedig időben befutottak.
5:30 START

240km-ert kellett letolni…..mire megérkeztünk Rábafűzesre.
Itt egy tankolás, matricavásárlás és irány a szállás, ami további 270km-re volt található.
30-40km után ráléptünk az A2-re, és innentől haladós volt a menet, hiszen a pályán mást úgy se lehet csinálni
Útközben volt 2-3 megálló, pihi, cigiszünet.

Emlékeim szerint nem volt még 15 óra, mikor megérkeztünk.
Erikék (Laci és Karesz) szállást foglaltak, így Ők tovább mentek egy könnyed 20km-ert.

Mi lepakoltunk, és elkezdtük a sátorépítést.
Ahogy felálltak a sátrak (még jó hogy tavaly óta bevezettem a pót esővédelmet, ami egy 300ft-os bútortakaró
fólia) eleredt az eső.
Mindenki elbújt, csak Én voltam olyan állat megint, hogy császkáltam, körbenéztem.
És eső után?? Irány a falucska, ahol feltankoltunk vacsorára a helyi Spar-ba

Ahogy visszaértünk újabb eső…..de ez már a sátorban kit zavar???
Szóval jöhet a főzőcske…vacsi…..és pihi……
Az eső ahogy jött, úgy ment…utána Bexivel vagy 22 óráig kint dumáltunk. Majd szunya….



2014.07.26. Szombat
A napi terv reggelre dőlt el…..
Ezt sajnálatosan elősegítette, hogy be volt ígérkezve Tibkin páros is, de este jött az üzenet, hogy sajnos még
Magyarországon meghalt a feszszabályzó a motoron….így ott aludtak, és másnap tudnak mit kezdeni. Ha siker,
akkor jönnek, ha nem – akkor nem tudni.
Szóval akkor 1 napot biztos buknak, így viszont akkor tartsuk a menetrendet.
A napi terv: Nockhalm – Malta
A többieket 9:30-ra kérettem a főhadiszállásra….innen indulás….
A Nockhalm alig 15km-re volt a szállástól….
Útdíj: 9€, fent a hőmérséklet: 11 C
Szép, jó…..de Bexinek igaza volt. Ezért 9€?? Bár sajnos igaz ez a többire is néhány kivétellel.

Ezen az úton két megálló (BikerPont) van…. A másikon már legalább volt látnivaló…

Innen haladás tovább….. Erik átvette a vezetést, hogy ne a pályán menjünk le Maltaig.
Frankó kis kanyargós szakaszt ismert. És így GMÜND-ön keresztül meg is érkeztünk Maltara….majd a díj
befizetése után irány felfelé…..
Útdíj: 9,5€ , Az előbbi elment…..ez durva látvány

A látvány annyira mellbevágó, mint a Ferenc József kilátónál. Tényleg kemény élmény
Sétálás, a szokásos hűtő mágnes, matrica, öngyújtó vásárlás…..
Mire visszaértem a motorhoz fújt a szél…..majd kb. 2 percen belül nagyon durván fújni kezdet…és dörrent az
égi motor. Gyors eső-ruhavétel – és start.
De 4 perc múlva, pár csepp esővel később semmi….így élvezetes motorozás lefelé….
Malta alján egy kis eszmecsere…..mire az eső újra bootolt….és nagyon durván szakadni kezdett.
Így a menet lelassult – köszönet a béna osztrák autósok miatt.
Nagy dög Lexus, BMW, Merci, Audi…..és esőben 55-60-as csurgás FŐÚTVONALON????
Sebaj….. Beugrottunk Millstatt-ba, vásárlás….és vissza a szállásra.
Az este a szokásos főzőcske, eső, beszélgetést telt.
Napi táv ~190km (a kép szerint 222km, de nem volt ennyi)
Este jött a hír. Tibkinék tényleg szállították a nyolcadik utast…..sajnos a motor annyira lett működőképes, hogy
még haza tudtak menni vele. Így Ők már nem tudnak jönni…..



2014.07.27. Vasárnap
Napi terv…..
Előző nap találtunk még egy utat…..így azzal kibővítettem a tervet.
Szóval Goldeck – Villachner a tuti, és a többi majd ott alakul az időjárás függvényében.

Tegnapihoz hasonlóan elindultunk.
A Goldeck bejáratánál legomboltak 7€-ot, de legalább kaptunk matricát
Laci ekkor vette észre, hogy Eriknél eltört a láncvédő hátsó csavarjánál a tartófül. Ezt gyorsan megszakértettük
Elsőre a gyorskötöző volt az alap, de már a feszítést se bírta. Így előkerült (mert nálam minden van) egy darab 4
eres drót. Ezzel lett össze húzva.

 Az egész túra során ennyi volt az össz műszaki probléma…..illetve, hogy nem tudni milyen lánc volt Eriknél, de
rohadt gyorsan nyúlt, így egyszer utána kellett állítani. Semmi más nem volt.

Fent a Goldeck-en semmit nem lehetett látni….mert épp egy felhőbe érkeztünk.
Pár perc múlva már ugye arrébb ment, így lett egy panorámakép



 Sajnos a lényegen ez nem változtat. 7€-ot fizetsz egy matricáért, mert sem az út, sem a látvány nem olyan,
mint eddig bármi. De ez is kipipálva. Innen irány a híresebb Villachner Alpenstrasse………
Belépő szintén 9€ . De ez már kedvemre való volt
Felfelé nagyon durva tempót lehet nyomni!! Még Én is meglepődtem, hogy a sok kihagyás után simán mentem
Erikék tempóját Ez nagyon király volt!!
Fent a 6-os parkolónál van egy kilátó, ahonnan az egész Júlia-Alpok látszik……ha jó az idő…..de most sajnos
az egész felhőben volt.

Csak egy kis összehasonlítás…..
Ez a Cave del Predil-i hegycsúcs Olaszországban…… Ekkor ennyit lehetett látni…..és másnap

Szóval jókor kell jó felé motorozni
A Villachner teteje?? Szerintem a Vrsic-en nagyobb az élet, de sebaj….

Innen , az időjárás (felhők) miatt lefújtam a Szlovén kört.
De mivel lent jó idő volt, így arra jutottam, hogy menjünk még……
A kemping felé vezető úton beugrottunk a Nock Panoramastrassera….. Útdíj nincs…..de nem sok értelme van,
max tényleg a látvány, mert kis-pici úton motorozol egy szakaszt, majd egy kört Arriach

Innen visszamentünk a kempingbe pihenni egyet, no meg jött a menetrendszerinti esőfelhő…..Óramű
pontossággal szint 17-19 óra közt esik az eső arra…..De mivel még nem untuk meg, így térkép elő, és a
látottak…. Irány egy tengerszem.

A GPS szerint 1873m-en van egy kis tó, tele pisztrángokkal…… a neve FALKERTSEE.
Ez még a Nockhalm előtt van… nagyon durva útszakasszal



Így felmentünk…..

Ezután Erikék visszamentek a szállásukra, mert hogy „Nehogy kimaradjon a 6 órási pálinka”…..
Janóék elmentek pancsolni, majd a faluba vacsorázni…..
Bexivel meg elmentünk tankolni, majd ha már itt vagyunk, akkor nézzük meg azt a Turracher hágót.
Majd visszamentünk a kempingbe és a szokásos módon telt az este.

Napi táv: 238km

2014.07.28. Hétfő
Az idő csodás…..a Mangrt webcamerája is ígéretes….. akkor menjünk.



Ez ma pihenőnap, szóval Janóék elmentek várost nézni, sétálni……így csak 2 Suzuki és 2 Honda nyargalt…..
Villach-ba érve már éreztem, hogy itt meleg lesz…..
Azon az úton léptünk be Szlovéniába, ahol 2007-ben a BBT2-ről jöttünk Ausztriába….
Néhol 23-28%-os emelkedő…lejtő…..fékgyilkos
Mivel már nem elsőre járok erre, így gond nélkül mentünk fel a Vrsic hágóra (1611m).
Mivel innen mentünk (Kranjska Gora), így ugye felfelé ért minket a macskaköves hajtűkanyargás….

Ami a poén??? Ez egy igazi motoros paradicsom!
Felfelé….lefelé……és Bovec felé…..fel a Mangrt csúcsáig….. és mindez INGYEN????
Ez az osztrákoknál legalább 50€ lenne (ha a Glockner 26€)
Szóval felmentünk, hógolyót gyúrtam, és mentünk lefelé…..át a 31db hajtűkanyaron….majd Bovec felé vagy
40km NAGYON DURVA kanyargós úton. Ez brutálisan jó volt!!

A Mangrt régen 3€ volt – bár mi ugye a „Ősmaradványok túráján” 2008-ban ingyen mentünk fel, mert sehol
semmi, senki nem volt. Most ez változott…..volt pénztár, és 5€ volt.
De a látvány ezt MAXIMÁLISAN megéri!!

Kimagasló élmény
Innen lecsurgás Olaszországba, Cave Del Predil felé……itt a tóparton egy kis pihi….majd irány vissza a szállás.
Hazafelé 2. Alkalommal kapott el egy zápor….de annyi volt, hogy be se öltöztünk esőruhába.
A boltba elköltöttem az utolsó euróimat, majd a sátorba vacsi, képek, videók lementése, és mivel mindenki
elvonult – így kihasználtam a XXI. Század technika előnyeit
Camping – laptop – wifi…. Akkor nézzünk meg egy filmet online
Hajnali 1 volt, hogy lefeküdtem…….
A napi táv: 230km



2014.07.29.
6:20-as ébresztő……
Pakolás, sátorbontás……
8:30-kor pedig, mikor megjöttek Erikék…..START haza.
Köszi Ausztria, Auf Wiedersehen Camping Hobitsch…..
554km hazáig……
Brutális volt…de most már nem élményben….hanem meleg, fárasztó, esős (Magyarországon a 8/84
kereszteződésénél áztunk 5km-ert……majd gyorsan meg is száradtunk….. majd Veszprém előtt egy 4-6km-ert,
de mire Fehérvárra értünk, már megint száradtak voltunk.
A Velencei Cápánál egy búcsú……és irány haza.
Letettem a motort, lepakoltam…..és 17:30-kor már a zuhany alatt álltam otthon.

A teljes táv: 1664km lett…..
Össz költségem: 110.000ft, de ugye ebben benne van a benzin, kaja, belépők és egy rakás (kb. 25000ft-nyi
„vásárfia” gyereknek, asszonynak, apósnak, meg ugye nekem az sok-sok emlék holmi (öngyújtók, póló, matrica,
hütőmágnes…..
De ha csak a nyers ár érdekel???
- A fogyim (+ A2 matrica) kb. 5,5-5,8-ra jött most ki….és kint átlagba 1,42€ a benzin (440ft/L) = ~45000ft
- Szállás: 48€ = ~15000ft
- Útdíjak: 9,5 + 9 + 7 + 5 + 9 = ~40€ = 12400ft
Szumma: 72400ft
Ajándékok: ~25000ft
Kaja, pia: ~ 13000ft

Ennyi……
Blue, 2014-07-30


