
Schneeberg, Hohe Wand, Skywalk kilátó túra (Ausztria) 2022.08.27. - 28.
Avagy élménytúra zöldellő alpesi legelőktől kétezres csúcsokig.

1. NAP
Kora reggeli órákban indulunk buszunkkal és kisebb pihenőkkel érjük el a mai úti célunkat  Hohe
Wand Naturpark parkolóját. A népszerű Hohe Wand, a magyar határhoz legközelebb fekvő alpesi
hegyvonulat egy  magas  sziklafalakkal  körbevett  erdős  plató,  mely  közkedveltségét  elsősorban
változatos  túralehetőségeinek,  hangulatos  menedékházainak  és  igazi  családbarát  jellegének
köszönheti. 

„A” program:
Aki  csak  sétálgatni  szeretne  gyönyörű  alpesi  környezetben,  legelésző  tehenek  között,  esetleg
rövidebb túrát tenni önállóan a számtalan turista útvonal egyikén, vagy egyszerűen csak valamelyik
hütte  teraszáról  évezni  a kilátást  egy finom ebéd társaságában annak javasolt  ez a program. A
vadasparkban kőszáli kecskéket, szarvasokat, muflonokat, zergéket, dámvadakat, lámákat, pávákat,
láthatunk  természetes  környezetükben.  Az  állatsimogatóban  csüngőhasú  malacok,  törpekecskék,
nyulak, pónilovak, szamár várják a látogatókat. A vadasparktól nem messze található játszótér fölött
igazi  mormotalak vár aranyos mormotákkal. A vadaspark területéről kényelmes sétautak indulnak.
Aki  például  a  kövek  világára  kíváncsi,  végig  mehet  sziklaösvényen,  amely  közvetlenül  a
Kohlröserlhaus mellett indul. Az út során egy barlangot is megnézhetünk. Ha pedig végigjárjuk az
erdei tanösvényt, betekintést nyerhetünk a terület ökoszisztémájába és biológiájába. A számtalan
hütte valamelyikében finomabbnál finomabb ételeket fogyaszthatunk.

„B” program:
A magas fennsík déli részének legszebb helyeit összekötő, kilátásban rendkívül gazdag, klasszikus
körtúránk méltán tartozik a Bécsi-Alpok legismertebb gyalogtúrái közé.

A  vadaspark  melletti  parkolóból  indulunk,  az  aszfaltút  túloldalán  a  Naturparkstüberl rusztikus
épületét találjuk, a hüttében kis múzeumot is berendeztek a helyi flóráról, faunáról. Balra tartunk, az
aszfalt  utat  követve  pár  perc  alatt  felérünk a Hohe Wand nyugati  peremén álló  Kleine Kanzel-
menedékházhoz,  melynek  oldalától  csodálatos kilátás  nyílik  a  Schneebergre (oda  másnap
látogatunk)  és  környékére.  Az  épülettől  széles  földúton,  a  231.sz.  piros jelzésű  turistaúton
menetelünk  tovább  enyhén  felfelé  a  Plackles felé.  Hamarosan  beérünk  a  Wanddörfl nevű  kis
település elszórtan fekvő házacskái közé, az útelágazásnál egyenesen megyünk tovább a Plackles
irányába.  Sudár  fenyőfák  közt  érünk  a  Hohe  Wand platójának  déli  szegélyére,  egy  elhagyatott,
hajdani vendéglő terasza mellől a Semmering környéki hegyek felé, egész a Raxig ellátni jó időben.
A szebb napokat is látott  Bergstation épületénél balra fordulunk a jelzett  útra,  és pár perc alatt
kibukkanunk a hegység talán legnépszerűbb menedékházához, a Wilhelm Eichert-Hüttéhez, mely a
meredeken leszakadó déli sziklafal látványos sziklaformációi, a Grosse Kanzel (1052 m) közelében
épült.  Az egyik  sziklán a  Wildenauer-emlékkereszt áll,  ahonnan  lélegzet  elállító kilátás tárul  az
alattunk elterülő, rendezett falvakra, a Schneeberg monumentális tömbjére. Utunk további része igazi
panorámaösvény,  végig  a sziklaperem szélén haladunk,  lélegzetelállító  kilátást  élvezve a Hohe
Wand  gigászi  sziklafalaira,  mély  szakadékaira.  Utunk  több  kereszt  és  pihenőpad  mellett  vezet,
rövidesen  elérjük  a  következő  vendéglátóhelyet  a  fából  épült  Hubertushaust  (946  m).  A
sziklaperemet  követő  piros jelzésű  turistaúton  maradva,  szép  bükkerdőben,  folyamatosan  pazar
panorámát  élvezve,  rövidesen  bekanyarodunk  az  erdőbe,  és  elérünk  túránk  legkeményebb
szakaszához. A mély Leiter Graben árkába ereszkedünk le, majd meredek, szuszogtató kaptatóval
mászunk fel túloldalára. Ekközben kedves édesanyám valószínűleg heves csuklásba kezd otthon :)
Folytatjuk utunkat tovább egyenesen a széles földúton, mely a Hohe Wand legkedvezőbb ár-érték
arányú  vendéglője,  a  Gasthaus  Luf mellett  visz  el.  Amennyiben  a  társaság  igényli  itt
megpihenhetünk  egy  gyors  ebéd  erejéig.  Hangulatos  erdőben,  nagyjából  szintben  maradva  a
Schwarz Graben völgyfőjébe megyünk ki a műútig, ahol egy nagy jobb kanyarral ismét eltávolodunk
attól,  majd  kibukkanunk  egy  szépséges,  tágas  mezőn.  Előttünk  az  Alpengasthof  Postl nagy,
muskátlis teraszú alpesi stílusú épülete, átvágunk a mezőn, a parkolótól jobbra, az útjelzőtáblánál
bemegyünk az erdőbe, ahonnan már nincs messze a Hohe Wand egyik ikonikus kilátója,  a  Sky



Walk,  a  120  méter  magas sziklafal  szélén  épült  panoráma  kilátó.  Miután  kigyönyörködtük
magunkat a páratlan kilátásban, visszatérünk ugyanazon az úton a  Postl fogadóhoz, ahonnan az
útjelzőtábla  irányát  követve  folytatjuk  túránkat  a  Naturpark felé.  Széles,  kényelmes  földúton  a
hosszúkás, Lange Wiese nevű rét mellett megyünk a zöld jelzésű úton, egy hosszú kerítés szegődik
mellénk, majd kissé balra tartva beérünk az erdőbe és egyre emelkedő úton érünk ki egy műútra.
Jobbra fordulunk,  és pár perc séta után egy újabb útjelzőtáblánál  balra térünk le a  betonútról  a
vadaspark (Wildgehege) felé. Az egyre emelkedő úton nemsokára elérjük a vadaspark kerítését, és
ezt követve érünk vissza kiindulási pontunkra.

A túra hossza: 12km, szintkülönbség: kb. 650m

Innen soproni szállásunkra utazunk, ahonnan akinek kedve van elmehet egy kis városnézésre.



2. NAP
Reggeli  után indulunk buszunkkal  a mintegy 1,5 órás távolságban lévő  Puchberg tóval  ékesített
központjába,  a  Salamander  vasút induló  állomására,  ahonnan  az  „A”,  „B”  és  „C”  programok
indulnak.  A  „D”  program  résztvevőivel  pedig  tovább  utazunk  a  közeli  Losenheim falucskába,
ahonnan a Salamander ülőszéles felvonó indul. 

„A” program:
A 2.075 méteres Schneeberg, a Bécsi-Alpok királya, Alsó-Ausztria legmagasabb hegye messziről is
jól  láthatóan kiemelkedik a környező tájból. A hegyen közlekedő,  Schneebergbahn (Salamander
vasút) nevű fogaskerekű szállítja az utasokat a hegyi paradicsomba, ahol érintetlen természet, jelzett
túrautak és káprázatos kilátás fogadja a kirándulókat a  Hochschneeberg (1.800 m) végállomásig.
Az 1999 óta üzemelő Salamander vasút 53 perc alatt teszi meg a 9,8 km-es utat. A végállomásként
funkcionáló  Berghaus Hochschneeberg nevű hatalmas fogadó teraszáról feledhetetlen panoráma
nyílik  az  üdén  zöldellő  Puchbergi-medencére,  a  környező  hegyekre  keleti  irányban,  a
Wienerwaldra,  messze  a  háttérben  pedig  jól  látszik  a  Fertő  víztükre.  Akinek  kedve  van
végigsétálhat  a  Mennyei  látkép  túraúton,  melynek  kiindulópontja  a  végállomás.  A  Waxriegel
csúcsáról egy 360 fokos impozáns körképet lehet kapni a Schneeberg masszívumról a környező
hegyekre: Rax, Wald- és Weinviertel,  Bucklige Welt,  Burgenland,  Steiermark, egészen a magyar
alföldig. Audioguide kölcsönözhető a pályaudvaron, amely körbe vezet a Waxriegel körül és informál
a növényvilágról és az állatvilágról, illetve a hegy történelmi és kulturális tudnivalóiról. A kirándulók a
számos pihenőpadon megfigyelhetik a Schneeberg alpesi állatvilágát. Szintén a közelben található
az  Erzsébet templom.  Az 1898-ban meggyilkolt  Erzsébet osztrák császárné és magyar királyné,
Sissi emlékére  emelték  a  Jugend-stílusban  épült  Erzsébet  templomot.  A  sínek  mellett  a
Kaleidoskop rozsdás  fémhernyójában  kiállítást  és  egy  modern  művészeti  galériát  találunk.  Aki
kigyönyörködte  magát,  az  az  előre  megváltott  jegyével  visszatérhet  Puchbergbe  a  Salamander
fogaskerekűvel, majd a tó körül ejtőzhet a busz megérkezéséig.

„B” program:
A program résztvevői szintén a Salamander vasúttal utaznak fel a hegyre, ahol az „A” programban
részletezett lehetőségek állnak rendelkezésükre, azonban csak felfelé irányú jegyet vesznek, mivel a
lefelé utat gyalogtúra keretében teszik meg vissza Puchbergbe. a Schneebergbahn nyomvonalán.

Az Erzsébet császárné emlékére állított kápolna mellett vezető út hatalmas fenyves erdőkön át vezet
a buktáiról híres Baumgartner megálló felé. Az első szakaszon elragadó a kilátás a Hoher Hengst
hegyre  (1.450  m)  és  a  puchbergi  völgykatlanra.  Innen  a  túra  a  vasút  mentén  halad,  a
Kaltwassersattel, aztán a Hengsthütte felé, ahol újra találkozik a fogaskerekűvel. Tovább a sínek
alatt a  Hauslitzsattel irányába. A végén átkelés a völgykatlanon, irány Puchberg központja, ami a
túra célpontja.

Táv 9,4 km. Menetidő 3 h

„C” program:
Ezen program azoknak ajánlott, akik nem szeretnék kihagyni a Salamander vasút nyújtotta élményt,
de a Klosterwappenre (2076 m) is fel szeretnének jutni egy a „D” programnál könnyebb útvonalon.

A  csúcskereszttel  koronázott  csupasz  dombot,  a  Waxriegelt balról  kerüljük  meg  az  enyhén
emelkedő, széles, pirossal jelzett úton. Az útról végig fantasztikus kilátást élvezve jutunk fel egy kis
nyeregig, majd lemegyünk egy mélyedésbe, melynek közepén várja a túrázókat a  Damböckhaus
(1810 m). A hüttétől széles úton folytatjuk túránkat a Hochschneeberg két jellegzetes csúcsa felé,
az idilli alpesi mezőn hamarosan kereszteződéshez érünk, itt a jobb oldali széles kocsiutat választjuk
a  sziklafal  tetején  épült  Fischerhütte felé.  A  meredekké  váló  úton  szerpentinezünk  fel  az  egyre
kietlenebbé és sziklásabbá váló hegyoldalon. Rövidesen felérünk Alsó-Ausztria legmagasabban épült
menedékházához,  a  Fischerhüttéhez (2049  m).  Az  épülettől  északra  már  csak  pár  lépés  a
Schneeberg északi csúcsa, a  Kaiserstein (2061 m). Az 1805-ben és 1807-ben is itt  járt  Ferenc
császárra kis obeliszk emlékeztet. A csúcs északi oldala gigászi sziklaletöréssel szakad le a mélybe,
a kilátás lélegzetelállító. Egészen Bécsig el lehet látni jó időben. Visszamegyünk a Fischerhüttéhez,



majd a füves gerincen előbb egy nyergen, majd egy kisebb kúpon át mászunk fel az adótoronnyal és
csúcskereszttel  koronázott  Klosterwappenre  (2076  m).  Tiszta  időben  szinte  határtalan
körpanorámát élvezhetünk. A csúcsról a sárgával jelzett oszlopokat követjük lefelé, a meglehetősen
meredek ösvényen a sűrűn álló oszlopokat követve ereszkedünk le a füves hegyről a már ismert
elágazásig, ahonnan pár perc alatt visszajutunk a jól látható Damböckhaushoz. A ház mögötti piros
jelzésű felfelé  tartó  ösvényen most  északról  kerüljük  meg a  Waxriegel  kúpját.  Törpefenyők közt
kapaszkodunk fel  a nyeregbe, ahonnan jól  kitaposott ösvényen mehetünk fel  a  csúcskereszthez
(1888 m). Visszatérve a nyeregbe jobbra fordulunk és törpefenyvesben, sziklák közt kanyargunk le
kiindulási pontunkhoz, a fogaskerekű hegyi állomásához, majd azzal visszatérümk a parkolóba.

Táv: 7 km. Szint: 280 m

„D” program:
A  Salamander libegővel  pár  perc  alatt  leküzdjük  a  mintegy  350  méteres  szintkülönbséget  a
Fadensattel  nyergébe.  Felsétálunk  a  Edelweißhütte (1235  m)  nagy  teraszos  vendéglőjéig.  Az
épülettől  kissé jobbra, a nyeregben lévő, jelzőtáblás turista út kereszteződésnél balra térünk rá a
sárga sáv jelzésű  Fadensteig útvonalra a Fischerhütte felé. Eleinte erdőszéli legelőn emelkedünk,
majd  beérünk  az  erdőbe,  ahol  meredekebb,  gyökerekkel  szabdalt,  köves  talajú  ösvényen
kapaszkodunk tovább. Hamar kiérünk a fák közül, egy rövid törpefenyős szakasz után már a sziklák
birodalmában járunk, előttünk tornyosulnak a kissé rémisztő Fadenwände sziklafalai, jól követhető, a
sziklákon  kanyargó  ösvényünk  egyre  magasabbra  hág.  Jobbról  kerülünk  meg  egy  kiugró
sziklapárkányt,  a  kilátás  egyre  lenyűgözőbb  lesz,  majd  kiterjedt  törmelékmezőn  kapaszkodunk
fáradságosan a sziklafalak tövébe. Néhol drótkötélbe kapaszkodhatunk, máshol kénytelenek leszünk
csak a saját kezünkre számítani, közvetlenül a sziklákat fogva érünk feljebb. Újabb sziklás rész után
felérünk a  Fadenwände sziklafalainak tetejére  és  végre  kibukkanunk a hegyhát  tágas mezejére
(1722 m). Innen már kényelmesebb lesz utunk, a széles, füves hegyoldalban közepesen meredek,
póznákkal  jelzett  gyalogúton  emelkedünk  tovább.  Hamisítatlan  alpesi  tájon  gyalogolunk,  balra  a
Nandlsteig  ágazik  le,  maradva a  sárga jelű,  kitaposott  ösvényen,  már  a csúcs közelében újabb
elágazáshoz érünk, itt forduljunk balra és sétáljunk ki a Ferenc császárnak emléket állító obeliszkkel
jelzett  Kaiserstein (2061  m)  csúcsára.  Lélegzetelállító  panoráma  nyílik  a  Schneeberg  északi
csúcsának  meredek  sziklaletöréséről,  lábunk  alatt  a  Breite  Ries  törmelékkel  borított  szédítő
sziklakatlanja. Miután kiélveztük a nem mindennapi látványt, lesétálunk a Fischerhüttéhez (2049 m),
ahonnan  a  kitaposott  úton,  hullámzó  terepen  gyalogolunk  át  a  hegytömb  másik,  legmagasabb
csúcsára, a Klosterwappenra (2076 m). A csúcskereszttől tiszta időben csodálatos panoráma nyílik
az Osztrák-Alpok keleti felére. Vissza gyaloglunk ugyanazon az úton a Fischerhüttéig, majd a pár
méterrel odébb lévő útelágazásnál letérünk a balra leinduló, zöld sáv jelzésű ösvényre. A póznákon
lévő jelzések kalauzolnak le a széles, lejtős, füves hegyháton, kissé lejjebb a Schauerstein sziklás
tömbjét  kerüljük meg jobbról.  Néhol  kellemetlenül  törmelékes,  meredek lejtőn ereszkedünk,  majd
ösvényünk leér a végeláthatatlan törpefenyőtengerbe, utat vágva az áthatolhatatlannak tűnő, szúrós
növények között.  Hamarosan feltűnik kissé balra a hegyi mentők kunyhója, a  Krempelhütte, majd
egy bal kanyarral leérünk a balról, a Wurzengraben árkán keresztül érkező úthoz, és jobbra fordulva
megyünk ki a Grafensteig körútra, a nyeregben (1528 m) lévő jelzőtáblás kereszteződéséig. Jobbra
fordulunk  a  sárga  sávval  jelzett  Fadenweg nevű  útra,  mely  mesebeli  fenyvesben  kanyarog,
nagyjából szintet tartva. Később kiérünk egy erdészeti kocsiút nagy kanyarjánál, melyre jobbra térünk
rá.  Sárgával  jelzett  kőzúzalékos  utunk  hatalmas  kanyarokkal  ereszkedik.  Rövidesen  már  a
Schneeberg északi oldalának sziklaletörésénél, a Fadenwände falai alatt járunk, majd sárgával jelzett
turistautunk jobbra tér le a széles kocsiútról, egy darabig még vele párhuzamosan, felette halad, és
lassan jobbra fordulva, le-föl hullámozva, kellemes, árnyas erdőben megy tovább a Fadensattel felé.
Kibukkanunk  a  Stritzelberg  felé  nyúló,  gyönyörű,  füves  hegyhát  tetején,  majd  egy  rövid  erdős
szakasz után, a hajdani, bezárt Sparbacher Hütte épülete mellett érünk vissza kiindulási pontunkra, a
Fadensattel  nyergébe,  ahonnan  a  már  ismert  úton  sétálunk  le  a  felvonó  hegyi  állomásához.
Amennyiben nem jár már a libegő (17:30-ig), úgy az Edelweißhütte előtti elágazásnál balra fordulva,
jó 200 métert teszünk meg a nyeregben vezető úton a szemben álló Almreserlhaus felé, majd egy
kerítésen át jobbra letérve a sárga jelű turistaúton tudunk legyalogolni a völgybe 45 perc alatt.

Táv: 11 km. Szint: 1000 m



A TÚRÁN MINDENKI SAJÁT FELELŐSSÉGÉRE VESZ RÉSZT!
A MEGFELELŐ UTASBIZTOSÍTÁS MEGKÖTÉSE KÖTELEZŐ!


