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Mein Land - Dein Land Klettersteig
Predigstuhl 1278 m, Salzkammergut

Kiindulópont: Bad Goisern, a Berghof
Predigstuhl parkolója (973m)
(47°39'15.0''N 13°38'20.2''E)
Időtartam: Összesen kb. 2 óra, a mászás
kb. 20-30 perc.
Szintkülönbség: 300 m, a kiépített út
kb. 60 m
Nehézség: C Közepesen nehéz, de
rendkívül újszerű, és látványos útvonal.
Nehézségét leginkább helyenkénti ijesztősége adja, mintsem fizikai nehézségei.
Megjegyzés: Egy óriási hasadékban
tesszük meg az út felét, meglepően élvezetes és izgalmas módon egyre feljebb jutva,
míg végül egy „2 drótos” függőhídon
jutunk ki a szűkületből. Bár tényleg nem
egy észvesztően nehéz út, kezdőknek semmiképpen sem javasolt.
Megközelítés: Délről Liezen vagy
északról Bad Ischl felől a 145-ös úton közelítjük meg Bad Goisernt. A Bad Goisern
Süd lehajtótól táblák jelzik a Berghof
Predigstuhlt.
Fekvése: keleti
Túrára alkalmas időszak: Talán
áprilistól is, de májustól novemberig
biztosan járható
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A salzkammerguti hegyvidék a vasalók vagy klettersteigezők szempontjából egy
csodás kis gyöngyszemmel lett gazdagabb a közelmúltban. Szerencse a szerencsében,
hogy az út közvetlen közelében még két másik, szintén parádés kis steig lelhető fel
(Ewige Wand, Leadership-Klettersteig, lásd Osztrák Alpok - nem csak hegymászóknak c. könyvemben), így hát Bad Goisern-nél már egy egész napot tölthetünk
el izgalmasnál izgalmasabb mászóösvényeken.
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Nem kis élmény... az biztos ►
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Mein Land - Dein Land Klettersteig egy hallatlanul jól sikerült
kis útvonal. A Berghotel Predigtstuhl
parkolójából rögvest induljunk a
kavicsos úton Rotmoss felé, majd
mintegy 20 perc múlva forduljunk
balra az Obermoossteigen a Predigstuhl irányába. Körülbelül negyedórát
cammogunk fölfelé, amikor elérünk
egy „klettersteig balra” táblát. Ez az út
a már fentebb említett LeadershipKlettersteighez vezet. Itt tehát tovább
megyünk, majd úgy 50-60 méternyire
elérjük a sziklafalat. A sziklafal előtt
fordulunk jobbra egy jól követhető
ösvényen. 5 perc múlva egy hasadékhoz érünk. Itt indul az útvonal.

A bejárat. Már most izgalmas... ►
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