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Izgalmas szurdoktúra
A Dunakanyar, és Magyarország legnépszerûbb túracélpontja a vadregényes, sziklás, szûk
szurdokvölgy a Rám-szakadék. A korlátokkal és létrákkal biztosított keskeny, sziklás szurdok
kihagyhatatlan kirándulás a túrázók körében. A 2013 õszére teljesen felújított és jóval
biztonságosabbá tett útvonal páratlan, kalandos élményt nyújt, egyrészt a csodálatos természeti
környezetnek, másrészt a hazánkban egyedülálló, izgalmas, mászós, kapaszkodós, létrázós
turistaútnak köszönhetõen.A túra hossza: 8,8 kmIdõtartam: 3 óra, hosszabb pihenõk nélkül.
Szintkülönbség: 270 m felfelé, ugyanannyi le.
Töltsd le az
útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
A szurdokot fentrõl Dobogókõ felõl és lentrõl Dömös felõl is végig járhatjuk, erõsen javasoljuk a Dömös
felõl való megközelítést, egyrészt felfelé mászni sokkal biztonságosabb és könnyebb, másrészrõl a fõleg
hétvégenkénti nagy forgalom miatt tényleges dugók is kialakulhatnak a szûkebb részeken az egymással
szembe menõ és egymást a szûk párkányokon szorongva váró turisták miatt. Amúgy az üzemeltetõ
erdõgazdaság is a felfelé való utat preferálja, sõt a jövõben, ahogy pl. a Szlovák-Karszt szurdokútjainál is
megszokott, egyirányúsíthatják az útvonalat.
Jó idõben hétvégenként nagy tömegre, a szûkebb részeken sorállásra is készüljünk fel. A régi rozsdás
vasláncokat, falétrákat mindenhol új, strapabíró alumínium korlátokra és létrákra cserélték ki, a
turistajelzéseket egyértelmûen újra festették, a balesetveszélyes oldalágakat lezárták. Eltévedni szinte
lehetetlen, azonban utcai ruhában, cipõben ne is próbálkozzunk a szurdok végigjárásával, a megfelelõ
lábbeli és ruházat itt kimondottan szükséges. Jó minõségû, strapabíró, bokát is védõ, speciális talpú
túrabakancs elengedhetetlen! Csak 2013-ban két végzetes baleset is történt a Rám-szakadékban, a jelzett
útról tényleg veszélyes letérni, és hatványozottan ügyeljünk hova lépünk. A mozgást nem akadályozó,
gyorsan száradó anyagból készült túranadrág viselése fokozottan jól jön a szurdok végigjárásánál. Kellõ
odafigyeléssel nem túlságosan megerõltetõ a túra, 10 év feletti gyerekkel is bátran nekivághatunk. Fontos
dolog, hogy mindkét kezünket tudjuk a létrázásnál, a láncos részeknél használni, ezért egy kisméretû
túrahátizsák erõsen ajánlott!
Kiindulópont:Dömös, a községháza elõtti nagy parkoló, közvetlenül a 11-es fõút mellett. Parkolás:
A parkolás a Községházánál, illetve a katolikus templom mögött mûködõ fizetõs parkolókban lehetséges. A
parkolási díj személygépkocsik részére 8-18 óra között óránként 400 forint, illetve napi jegyet is lehet váltani
1200 forintért. Az automata csak fémpénzt fogad el! A parkoló órához érmeváltási lehetõség a Ka-Rám-Ba
nevû vendéglátó egységben van. (SMS-ben is lehet fizetni!)Autóbusszal a Budapest, Árpád-híd
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