
UTASTÁJÉKOZTATÓ A KÉTNAPOS 

AUSZTRIAI TÉLI UTAZÁSHOZ 
 
Indulás: szombat reggel 5.15-kor, Budapestről a Planetárium bejáratától, amely a Népligetnél 
található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra. Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es 
villamossal a legegyszerűbb. Találkozás 5 órakor! 
 
Érkezés haza: vasárnap a késő esti órákban (Kb. 22 óra) 
 
Szervező: Rolitúra/Iránytű Utazási Iroda Kft. 
 
Utazással kapcsolatos tudnivalók: 

 50 személyes komfortos busszal  

 A buszon utazók egy része túrázni, egy része síelni jön a túrára. 

Szállással kapcsolatos tudnivalók: 

 Sopronban a Lövérek közelében, szép környezetben, apartman házban fogunk lakni. 

 A két (1 szobás) és négyágyas (2 szobás) fürdőszobás apartmanok kényelmesek, felszerelt 
étkezőkonyha minden apartman része. 

 WIFI van. 

 Svédasztalos reggelit és háromfogásos vacsorát lehetőség van rendelni a helyszínen. 

 Ágyneműt és törölközőt kapunk. 
 
Hogy miért pont oda?  
Szép a természeti környezet, közel van Ausztria és a hegyek, így minden gyorsan elérhető 
közelségben van. 
 
Egyéb program:  
Időjárástól függően változhat a túra hossza és a napok sorrendje! 
 
Részvételi díj:   
 

Apartman típusa: Részvételi díj: Ft/fő 

4 fős, két légteres apartman (két szobás) 19 900 Ft 

3 fős, két légteres apartman (két szobás) 23 000 Ft 

2 fős apartman (egy szobás) 25 000 Ft 

 
Jelentkezéskor a megjegyzés mezőbe írd be, hogy melyik apartmant vállaszatod! Ha kérsz ellátást, 
azt is jelezd előre! Köszönjük! 
 
30 fő alatti létszám esetén 2.000 Ft/fő felár fizetendő, de erről előre tájékoztatunk e-mailban. 
 
Részvételi díj tartalmazza: 

 Utazást kényelmes autóbusszal 

 Szállást egy vagy kétszobás apartmanokban 

 Ágyneműt és törölközőt 

 Programokat 

 Nagy helyismerettel rendelkező túravezetőt, aki a szervező is egyben 

 Idegenforgalmi adót. 
 



 
 
Részvételi díj nem tartalmazza: 

 Hótalpak bérlése (9 Euró/fő/utazás) 

 Botok bérlése (2 Euró/fő/utazás) 

 Az étkezést (reggeli a szálláson rendelhető, ára 1.200 Ft/fő, félpanzió 2.800 Ft/fő) 

 Borkóstoló árát a Tascnher Pincészetnél (2.600 Ft/fő) 

 Utasbiztosítás (1.200 Ft/fő/utazás, ami EUB Sí-Sztár téli sportok biztosítás). 
 
Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési és takarítási díjat... 
 
Fizetési tudnivalók: 10.000 Ft foglalót jelentkezéskor, a fennmaradó költséget 2017. február 15.-ig 

kell befizetni. Befizetés átutalással vagy banki befizetéssel (melynek nincs költsége, és egyből 

megjelenik a számlán).  

Számlaszám: Raiffeisen Bank, 12025000-01458338-00100003 és az Iránytű Utazási Iroda Kft. a 
számlatulajdonos. A közleménybe a foglaló utas (ok) nevét kell beírni és azt, hogy Kétnapos hótalpas 
túra Ausztriában! 
 
Ki jöhet a túrára? 
Bárki, aki szereti a túrázást, kirándulást és a természetet, kortól és nemtől függetlenül. Ha átlagos 
kondival rendelkezel (és elszánt vagy) vagy inkább sportossal és szoktál néha túrázni, mozogni, 
szereted a kalandokat, akkor bátran vállalkozz, mert sok új élmény vár Rád! 
  
Milyen az a hótalpas túra?  
A hótalp egy olyan eszköz, amely a bakancsra rögzítve megnöveli talpfelületet, így a mély hóban sem 
süllyed el viselője. A hótalpas túra nem igényel különösebb technikai tudást, már az első néhány 
lépés után rájössz a helyes mozgásra, így akkor is sikerélménnyel hótalpazhatsz, ha előtte nem volt 
ilyen jellegű tapasztalatod. Ha esetleg nordic walkingoztál már, vagy a sífutás területén van 
valamilyen tapasztalatod, akkor pedig kifejezetten gyerekjáték az egész. A hótalp mellé 
elengedhetetlen kellék a síbot vagy a teleszkópos túrabot. Ezekkel az eszközökkel felvértezve 
hatékonyan tudsz haladni a hó felszínén olyan helyeken is, ahol hótalp nélkül szó szerint derékig 
süllyednél. A hótalpak kötése nem igényel olyan speciális, merev talpú hegymászó bakancsot, mint 
amilyen a hágóvasakhoz vagy túrasílécekhez kell, így sima bakancsban is lehet hótalpazni. A kamásli 
viselése viszont kötelező, hiszen azt mindenképpen meg kell akadályozni, hogy a hó a bakancsba 
kerüljön.  
 
Ha síelni szeretnél, azzal sem lehet gond, a környék osztrák sípályái elérhető távolságra vannak. 
  
Egyéb tudnivalók:  
Biztosítás kötelező! Sima utasbiztosítás nem megfelelő. Biztosítást velünk is megkötheted, mindössze 
a születési dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni emailban.  
  
Időjárás:  
Igazi téli körülményekre érdemes számítani! 30-100 cm hó mélység is lehet, akár -10 fokos hajnali 
hőmérséklettel. Köd, szél, borongós idő, éppen úgy előfordulhat, mint hatalmas havazás vagy csodás 
napsütés, teljesen tiszta kék éggel.  
 
 
 
 
 



Öltözködés hótalpas túra esetén:  

 Magas szárú bakancs, kamásli, vastag zokni, esőkabát, vagy ami az esőben, hóban megvédi 
ruházatunkat a víztől, sínadrág, vastag kesztyű (pótkesztyű), meleg sapka (akár 2 db is, főleg 
ha pamut), sál, fejlámpa, termosz, kis hátizsák…  

 Rétegesen érdemes öltözködni, mert le-fel fogunk menni, zokni minden napra legyen tiszta 
és száraz, ruhák melegségét úgy válaszd, hogy -10 fokban, szeles időben sem fázzál, sapkát és 
egy vékony valamint egy vastag kesztyűt. Ha esetleg el/átázunk, mindig legyen tartalék 
hosszúnadrág-póló, stb… (ott nehéz megszárítani a ruhákat)  

 Napszemüveg vagy síszemüveg legyen nap és szél ellen!  

 Naptej vagy fényvédő krém legyen (arcra)!  

 Hátizsákon jó, ha van heveder vagy gumipók, ha a hótalpak nem kellenek, arra erősítjük fel.  
 
Túraterv:  
A túrák nem nehezek, átlagos kondival teljesíthetőek. Rohanásra nem kell számítani, így lesz idő 
fényképezni, nézelődni, pihenni és enni-inni is. A túrák időtartama 5-7 óra, a legnagyobb napi 
szintemelkedés 830 méter, távok 10-12 km lesznek. A túra közepesen nehéznek tekinthető, a 
kevésbé edzettek is bevállalhatják.  
A napi programok felfelé részét lehetőség van felvonóval is megtenni. (A jegy ára: Semmering 12 
Euro/fő, Stuhleck 18,8 Euro/fő, az oda-vissza felvonójegy – Stuhleck csak le 8 Euro/fő – 2016-os ár.) 
 
Egyéb tudnivalók: 

 Biztosítást kötelező kötni! Sima utasbiztosítás nem megfelelő. Biztosítást velünk is 
megkötheted, mindössze a születési dátumot és a biztosított nevét kell hozzá elküldeni 
emailban (EUB téli sport biztosítás, aminek ára 1.200 Ft/fő). 

 Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány kötelező! 

 Pénzváltási lehetőség nem lesz útközben, Eurót itthon kell váltani még indulás előtt. 

 Velünk egyedül is elindulhatsz, mindig van több „magányos farkas”...  

 19 éve szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt. 
 

Érdeklődni lehet: A 06-70-278-6852-es telefonon, vagy az iroda@rolitura.hu email-címen. 

Foglalás: Utazásainkat, szállásainkat, honlapunkon keresztül a programok melletti jobb oldalon 

tudjátok lefoglalni! 

Találkozzunk az osztrák hegyekben! 


