Hohe Veitsch, változatos gyalogtúra a csúcsra
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Sziklafalak, alpesi magasfennsík, menedékház, havasi legelõk, hegyi tanyák
A hegyekben gazdag Magas-Stájerország (Hochsteiermark), hazánkhoz közelebb esõ részének
legmagasabb hegysége, a Veitschalpe. Példás turisztikai infrastruktúrája, könnyû megközelítése,
változatos felszíne, hamisítatlan alpesi hangulata, vendégváró hegyi tanyái teszik méltán népszerûvé
a félelmetes sziklafalakkal határolt, kiterjedt fennsíkkal koronázott masszívumot. Körtúránkon
különösebb nehézségek és veszélyek nélkül hódíthatunk meg egy igazi, közel 2000 méteres csúcsot.
A hegység déli oldalán fekvõ, autóval elérhetõ legmagasabb pontról, a Scheikl fogadó elõl indulunk,
véget nem érõnek tûnõ, fárasztó szerpentinúton kapaszkodunk fel a fennsík peremén álló Graf Meran
Haus hüttéjéig, ahonnan már közel a legmagasabb pont, a csúcskereszttel koronázott Hohe Veitsch
(1981 m). Lefelé a látványos vonalvezetésû Teufelssteig ösvényen ereszkedünk idilli legelõk és
érdekes sziklaformációk között a barátságos Rotsohlalm, lejjebb, a Schalleralm hegyi tanyákig.A túra
hossza: 10,0 kmA túra idõtartama: 5 óraSzintkülönbség: 1000 m fel, ugyanannyi leKiindulópont:
Alpengasthof Scheikl, hegyi fogadó, Brunnalm, Veitsch, az autóval járható út végén, felette nagy,
szabadon használható parkoló. Az S6 Semmering gyorsforgalmi útról Mitterdorf lehajtónál jövünk le, majd
Veitsch falun áthajtva, jobbra térünk le a Brunnalmstrassére, mely a Scheikl fogadóig vezet.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra jellege:
Közepesen nehéz gyalogtúra jól jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken, köves, hegyi csapásokon. A
nehézséget fõleg a nagy szintkülönbség leküzdése jelenti, a lefelé vezetõ Teufelssteig néhol kellemetlenül
meredeken lejt, morzsalékos talaja csúszós lehet, lassan, óvatosan ereszkedjünk rajta, túrabot használata
nagy elõny! Ködös vagy zivataros idõben ne ezt a programot válasszuk! Annak ellenére, hogy a túra nem túl
nehéz, vegyük figyelembe, hogy magashegységi környezetben túrázunk, az idõjárás hirtelen változhat,
megfelelõ ruházatban induljunk csak útnak. A legelõkön számtalan tehénnel találkozhatunk, tartsunk
megfelelõ távolságot az állatoktól, kutyát csak pórázon vigyünk!Extra látnivaló:
A Veitsch település felett magasodó erdõs hegyen (844 m) áll a monumentális Zarándok-kereszt, a
Pilgerkreuz. A 2004-ben emelt, több mint 40 méter magas, fából épült kereszt kilátóként is funkcionál,
emeletein az Ótestamentumból vett bibliai témájú képekkel. Minden nap nyitva 8 és 19 óra között. A
forgókapun 2 euro bedobása után juthatunk át, a felsõ szintrõl szép kilátás nyílik a mélyben fekvõ Veitsch
falura és a völgyre. Gyalog a falu központjában álló késõgótikus templom mögött induló kitáblázott
ösvényen juthatunk fel jó félóra sétával, de a kényelmesebbek autóval is mehetnek egy murvás úton, mely a
falu után jobbra letérve (jelzõtábla) közelíthetõ meg. A kereszt közelében a Kreuzeck vendéglõ várja a
vendégeket 13 órától, hétvégén 10-tõl, hétfõ és kedd kivételével.A túra leírása
Az Alpengasthof Scheikl (1154 m) elõl indulunk, a vendéglõ május és október között csütörtöktõl
vasárnapig tart nyitva. Az épület mögötti jelzõtábla csokornál egyenesen felfelé a sípálya mellett futó 465. sz.
pirossal jelzett gyalogúton emelkedünk a Meranhaus irányába. Kavicsos utunk a pálya bal oldalán vezet fel a
tetejéig, ahonnan káprázatos rálátás nyílik a Veitsch áthatolhatatlannak tûnõ sziklafalaira. A Lahnboden idilli
legelõire érve, a táblás elágazásnál (1389 m) balra fordulva megyünk fel a Sonnkogel nyergébe (1424 m),
majd a jelzõtáblánál jobbra kanyarodunk a 465-ös Hohe Veitsch felé vezetõ, piros jelzésû turistaútra, mely a
Hundsschupfen hosszú hegyoldalában vezet felfelé. Elõször egy szép kilátást nyújtó réten emelkedünk, egy
hangulatos pihenõhelynél betérünk az erdõbe, ahol egy tábla jelzi az itt kezdõdõ Schallerweg szerpentinutat
és 14 kanyarját. A ligetes rész után törpefenyõkkel foltozott, meredek, füves hegyoldalban kapaszkodunk a
végtelennek tûnõ szerpentineken fölfelé. Egyet-egyet szusszanva, visszapillantva egyre lenyûgözõbb
panorámát élvezhetünk.
Becélozzuk a sziklafal szélén álló, a hüttéhez vezetõ teherfelvonó magas tartóoszlopát, majd már felérve a

Veitsch fennsíkjára, látjuk csak meg a kissé feljebb álló Graf Meran Haus menedékházat (1836 m). A május
közepétõl október közepéig minden nap nyitva tartó hütte melletti fakunyhóban a vicces kedvû sógorok
http://kirandulastippek.hu/news/article/hohe-veitsch-valtozatos-gyalogtura-a-csucsra

