
UTASTÁJÉKOZTATÓ A SEMMERING 

HÓTALPAS TÚRÁHOZ 

Indulás: reggel 5:30-kor Budapestről, a Planetárium bejáratától, amely a 
Népligetnél található, a helyközi buszpályaudvartól pár perc gyaloglásra. Találkozás 
5.15 ókor! 
Odajutás BKV-n: kék metróval, vagy 1-es villamossal a legegyszerűbb. 
 
Érkezés haza: a késő esti órákban. 
 
Szervező: Rolitura/Iránytű Utazási Iroda Kft.  
 
Utazással kapcsolatos tudnivalók: 
Létszámtól függően 50 vagy 30 személyes, kényelmes autóbusszal, esetleg 
kisbuszokkal utazunk. Ennek függvényében viszont változhat az utazás ára. 
A buszon utazók egy része síelni jön. 
 
Költségek: 
Ha nincs, akkor a hótalpat és túrabotot is kölcsönzünk, amit a túravezető intéz. Ezek 
költsége a következő: hótalp 5 Euro/fő/túra, túrabot (csak hótányérral jó!) vagy síbot 
2 Euro/fő/túra. Ez a helyszínen fizetendő. 
Ha nem kell hótalp vagy bot (tudsz kölcsön kérni vagy saját magadnak bérelnéd), azt 
minél hamarabb jelezd felénk! 
 
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, az Alpokban. 
 
Felvonóval a szintkülönbség derekas részét meg lehet tenni, így rögtön a hegygerinc 
közelében indul a túra. Kisebb-nagyobb emelkedők vannak, de kárpótol a panoráma 
a verejtékekért! 
 
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. 
 



 
 
 
 
Fontos! 
Az időjárás befolyásolhatja a túrát! Rossz időjárás esetén a túra programja a 
túravezető döntése alapján félbeszakítható, az útvonal módosítható. A változtatás a 
túravezető hatáskörébe tartozik és minden résztvevőre kötelező érvényű. Ez a saját 
és társaid biztonságát szolgálja. 
 
Részvételi díj: 
 

9.900 Ft/fő, 30 fő feletti létszám esetén (hótalpazók + síelők összesen). 
+ 1500 Ft/fő, kisebb létszám esetén (a különbözet a helyszínen fizetendő, 
erről e-mailos tájékoztatót küldünk indulás előtt). 

 
Részvételi díj tartalmazza: 
 

 Utazást kényelmes busszal 

 Túravezetést 

 Hótalpak, botok bérlésének intézését 
 
Részvételi díj nem tartalmazza: 
 

 Hótalpak bérlése (5 Euro/fő/túra) 

 Botok bérlése (2 Euro/fő/túra) 

 Felvonójegyet (oda-vissza jegy 15 Euro/fő felnőtt, 13,5 Euro/fő 1998-2001 
között születettek, gyerek 7,5 Euro/fő 2002-2010 között születettek) 

 Étkezéseket 

 Utasbiztosítást (830 Ft/fő/túra, ami EUB téli sportok biztosítás) 
 

Nem kell fizetni: kauciót, regisztrációs díjat, útlemondási díjat, szervezési díjat... 
 
Fizetési tudnivalók:  

 

 9.900 Ft-os költséget jelentkezéskor kell befizetni! (Ha kértél 
utasbiztosítást is, akkor a részvételi és a biztosítási díj együtt 10.730 Ft/fő.) 

 Befizetés átutalással vagy bankfióki befizetéssel (nincs költsége, és egyből 
megjelenik a számlán), megoldható. Személyes befizetésre nincs lehetőség.  

 Közleménybe a foglaló utas/ok nevét, a program nevét (Semmering hótalp), 
és a választott időpontot kell beírni. 

 Raiffeisen Bank számlaszám: 12025000-01458338-00100003 és az Iránytű 
Utazási Iroda Kft. a számlatulajdonos. 

 
 
 
 
 

 



Egyéb tudnivalók: 
 

 Érvényes útlevél vagy kártyás személyi igazolvány kötelező! 

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

 Fiatal csapat és résztvevők (de bárki jöhet az utazásra!) 

 16 éve szervezünk túrákat, kirándulásokat bel- és külföldön egyaránt 

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

 A hóvastagság január közepén elérheti az 100-150 cm-t.  

 Nehezítheti a túrát a rossz idő! 
 
 
Felszerelés: 
 

 Minél kényelmesebb, magas szárú bakancs ajánlott, kamáslival! 

 Réteges túraöltözék. 

 Fejre, a nap és/vagy a hideg ellen sapka vagy kendő viselése ajánlott. 

 Napszemüveget, naptejet is érdemes hozni. 

 Kis hátizsák élelemmel és tartalék ruházattal. 

 Termosz, benne meleg tea. 

 Fejlámpát (esetleg elemlámpát) érdemes hozni! 

 Ajánlott csokoládét és olajos magvakat is hozni, mint pl. dió, mogyoró, 
diákcsemege, pisztácia, stb. 

 
Öltözködés: 
 

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

 Rétegesen érdemes öltözködni, csere zokni legyen, ruhák melegségét úgy 
válaszd, hogy -10 fokban, szeles időben se fázzál.  
Ha esetleg el/átázunk, legyen buszban tartalék hosszúnadrágpóló, stb… 

 Napszemüveg vagy síszemüveg legyen nap és szél ellen. 
 Naptej vagy fényvédő krém legyen (arcra). 

Érdeklődni lehet:  

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

 

 

 

Találkozzunk Semmeringen! 


