TAVASZI TÚRA AZ ÖTSCHER NEMZETI PARKBA
A BTSSZ Sítúra Bizottsága tavaszi túrát szervez Alsó-Ausztriába, az Ötscher Nemzeti
Park területén lévő Wienerbruckba.
Túránk célja a résztvevőket megismertetni Alsó-Ausztria csodálatos síparadicsomának
tavaszi látnivalóival. Erre a helyszínre tervezzük a következő síszezonban a sítábort és
a szilveszteri programot december 28-január 2. közötti időpontban.
Szállás: Wienerbruck hegyi faluban, a Burger turistaházban, Mariazelltől 14 km-re.
A túra időpontja: 2011. május 20-21-22. /Péntek-Szombat-Vasárnap /
3 nap / 2 éjszaka /
A turistaházban ágyneműhuzatot térítés ellenében / 2 EUR l szett/ lehet kérni.
Törülközőt, tisztálkodószereket, WC papírt feltétlenül vinni kell.
A személyzet magyar és szívesen áll a vendégek rendelkezésére.
Üdítő és alkoholos italok, házi bor és házi pálinka, kávé a bárban kapható.
Kirándulók részére igény szerint uticsomag rendelhető. A klubteremben/különterem/
billiárd, csocsó, ping-pong asztal, gyereksarok díjmentesen áll a kirándulók
rendelkezésére.
Elhelyezés: 2-3-4 ágyas, mosdós szobákban. Mellékhelyiség, zuhanyzó a folyosón.
Ellátás: kontinentális reggeli és kétfogásos, meleg vacsora.
Utazás: autóbusszal, melyhez minimum 45 jelentkező szükséges. Kisebb létszám esetén
a költség emelkedhet.
PROGRAMJAVASLAT:
2011. 05. 20.
Kora reggeli indulás Budapestről
Érkezés a szállásra dél körül, szobák elfoglalása
Mariazellben a Likőrmanufaktúra meglátogatása, kóstolással. 14-órától, városnézés
Visszaérkezés a szállásra 16 óra körül. Cipőváltás után a Kaiserthron vagy a
Marienstein kilátók meglátogatása.
Vacsora este 18-19 óra körül. Vacsora után közös program / igény szerint beszélgetés,
filmvetítés/
2011.05.21.
Nagy Ötschergraeben túra: Wienerbruck-Lassingfall- Ötscherhias menedékházMirafall-Scheierfall-Vorderötscher menedékház és vissza Erlaufklause vagy
Mitterbach állomásokig, majd onnan kisvasúttal haza Wienerbruckba.

ALTERNATÍV PROGRAM:
Kis Ötschergraeben túra: Wienerbruck-Lassingfall- Ötscherhias menedékház- és
vissza Erlaufklause vagy Mitterbach állomásokig, majd onnan kisvasúttal haza
Wienerbruckba.
A kis Ötschergraeben túrát választó túratársaknak belefér egy liftezés és túrázás / és
akár rollerezés / Mitterbach-nál a Gemeindealpe-n. / A mitterbachi liftezést, rollerezést
előre le kell foglalni!!! /
Estére is tudunk csinálni egy előző napról esetlegesen elmaradt Kaisterthron vagy
Marienstein túrát.
2011.05.22.
Szállás elhagyása a reggeli órákban.
Túra a Treffingfall vízeséshez / Jó idő és jókedv esetén a túra folytatása Nestelberg
vagy Hornbaereck irányában/.
Kora délután indulás haza Budapestre, hazafelé meg lehet állni Lilienfeldben,
St.Pöltenben, vagy kis kitérővel Kremsben.
Az utazás és szállás költsége : 20.000,- Ft.
MTSZ tagoknak:
19.000,- Ft.
Euróban fizetendő költségek: idegenforgalmi adó 2,40 EUR
A programok várható költségei EUR-ban:
1. Látogatás és kóstolás az Arzberger likőr manufaktúrában Mariazellben
2 EUR/fő
2. Libegőzés a Gemeindenalpe-n (lefelé séta): 7 EUR
vagy:
Libegőzés a Gemeindenalpe-n, leereszkedés a hegyről Monster Rollerrel
11 EUR / fő
vagy:
Libegőzés a Gemeindenalpe-n ( oda-vissza) 9 EUR
3. Belépő az Ötscher Nemzeti Parkba: 2 EUR/fő/alkalom (a jegy egyszeri útra
is érvényes a kisvasúttal Mitterbach és Winterbach állomások között)
4. Esetleges parkolási költségek a helyszínen fizetendők euróban.
Jelentkezés és előleg befizetési határideje: 2010. április 30. / előleg :10.000,-Ft
Várjuk jelentkezésed: BTSSZ Sítúra Bizottság
1053 Budapest
Curia utca 3. 1 ½ emelet 4. szoba / kedd 18-20-ig/
06-70 545 7577
upmh@citromail.hu
Udvarnagyi Miklós
Sítúra Bizottság vezető

