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Vadregényes út a Bastei kilátójához
A Bastei sziklakilátója, jellegzetes sziklabirodalma Szász Svájc legismertebb látnivalója, a legszebb,
legérdekesebb gyalogtúra útvonal északról, Rathewalde településrõl, a romantikus Amselgrund
völgyén át vezet. A Schwedenlöcher vadregényes sziklakanyonján mászunk fel az Elba felett
magasodó kilátóhoz, majd panorámában gazdag, látványos úton ereszkedünk vissza a völgybe, és az
idilli fekvésû Amselsee partján térünk vissza.
A túra hossza: 7,5 kmA túra idõtartama: 3,5 óraA túra jellege:
Rövid, közepesen nehéz gyalogtúra kitûnõen jelzett, példásan karbantartott turistautakon. Több meredek
kaptató és lejtõ váltja egymást, a Schwedenlöcher szurdokában jól kiépített lépcsõsorok, a kritikus helyen
korláttal. A Bastei-ról lefelé jövõ szerpentinúton szintén lépcsõkön jövünk le.Szintkülönbség: 600 m, 300 m
fel, ugyanannyi le.Kiindulópont: Rathewalde, a falu központjában lévõ fizetõs parkoló. Bad Schandau-ból
Porschdorf, majd Waltersdorf érintésével jutunk ki a 165-ös útra, balra pár km Rathewalde. A faluba érve
balra vezet az utca a templomhoz és a parkolóhoz.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
A túra leírása
Rathewalde központjában, a templomhoz közeli fizetõs parkolóban hagyjuk a kocsit, és a K jelzéseket
követve indulunk a patak partján vezetõ sétaúton dél felé. 2016 júniusában a K jelzésû turistautat sziklaomlás
miatt lezárták, a kerülõ út a S jelzésen át vezetett. A völgy alján vezetõ út a hangulatos Rathewalder Mühle
vendéglõje mellett visz el, majd egyre hatalmasabb sziklafalak közt, mély szurdokvölgyben megy tovább az
Amselgrund völgyében.
A 2016-ban kijelölt kerülõút a parkoló melletti Lindengarten vendéglõ melletti Y alakú elágazás jobb oldali
ágán, a S jelzésû Basteiweg-en, a völgy feletti teraszon épült bájos kis házikók közt vezet ki a faluból.
Leereszkedünk a Zschirre nevû mély szurdokba, átkelünk egy kõhídon, majd balra egy szerpentinútra térve
hagyjuk el a S jelzést. Méretes sziklafalak közt szállunk alá az Amselgrund sötét, párás, mohás sziklákkal
borított szûk, patakvölgyébe.
Elérve a patakparton futó K jelzésû sétautat jobbra kanyarodunk és hatalmas fenyõk, bükkfák közt
kényelmes, széles úton enyhe lejtõn hatolunk egyre beljebb az Amselgrund csodavilágába. 6-700 méter
után az egyre szûkülõ völgy szurdokszerûvé válik, hosszú lépcsõsoron, hatalmas sziklafalak közt jutunk ki az
Amselloch-hoz, ahol a Nemzeti Park információs épülete melletti romantikus vízesésben, az Amselfallban
gyönyörködhetünk. Érdekes módon, csak fizetés ellenében indul meg a zuhatag a több méter magas
sziklafalon. A vízesés elõtti teraszon az Amselfallbaude vendéglõ sörét kortyolgatva várhatjuk az újabb
vízesés adagot.
Továbbindulva követjük a Grünbach sziklás medrét, kényelmes, lejtõs makadámúton rövidesen táblával is
jelzett útelágazáshoz érünk. A K jelzésû út jobbra fordulva kezdi meg emelkedését a Schwedenlöcheren át
a Bastei kilátójához. Végeláthatatlan lépcsõsor kanyarog egyre feljebb a szûkülõ szurdokban, óriási sziklákat
kerülget a jól kiépített, több helyen korláttal felszerelt út. A sötét, nyirkos, hûvös sziklakanyon mélyén futó út
feljebb függõleges, mohával borított sziklafalak közt, már éppen hogy csak egy ember szélességû nyíláson
halad. A Schwedenlöcher (Svéd-lyukak) nevének eredete a harmincéves háború idejérõl származik, mikor
svéd csapatok dúlták fel a környéket és a környezõ lakosok ide, a nehezen megközelíthetõ sziklavilágba
bújtak el a fosztogató katonák elõl. Manapság a meredek lépcsõsoron kaptató turisták fújtatásától hangos a
rendkívül vadregényes, népszerû túra útvonal.
Felérve az erdõs platóra, egy esõbeállónál balra tegyünk kis kitérõt, a Pavillonaussicht természetes
kilátóteraszára, ahonnan káprázatos panoráma nyílik a Bastei környéki sziklavilágra. A nevet adó egykori

pavilont már elbontották a Wehlgrundblick-nek is nevezett kilátóhelyrõl. A Wehlgrund a Bastei és a Kleine
Gans bizarr alakú sziklatornyai közt meghúzódó katlan, ahol a híres Felsenbühne (Sziklaszínház) is
található. Miután kellõen kigyönyörködtük magunkat, a bal oldali úton is visszatérhetünk a K jelzésû, itt
Gansweg-nek hívott, kényelmes, szintben tartó sétaútjára.
Hamarosan a Basteikreuz melletti útelágazásnál balra fordulunk, csatlakozik hozzánk a S jelzés is, és egy
nagy parkoló mellett érünk ki a Bastei-ra vezetõ aszfaltútra. A Bastei Szász Svájc ikonikus jelképe,
legnépszerûbb és egyúttal legzsúfoltabb látnivalója. Bõvebb információ a Bastei-ról szóló cikkünkben.
Mindenképpen számoljunk a túrához egy-két óra plusz idõt a különbözõ kilátók felkeresésére, a Felsenburg
Neurathen meglátogatására és egy ital vagy tipikus helyi fogás elfogyasztására az étterem
panorámateraszán.
Továbbra is a K sáv turistajelzést követve átsétálunk a világhírû Basteibrückén, majd utunk elmegy a
Felsenburg (Sziklavár) mellett és lépcsõsoron kezdjük meg ereszkedésünket. A szerpentinezõ útról két
káprázatos panorámát nyújtó kilátóhoz tehetünk rövid kitérõt, elõször a Kanapee, majd a Tiedgestein kínál
lélegzetelállító kilátást az Elbára. Néhány nagy kanyar után elágazáshoz érünk, a bal oldali ágat válasszuk, a
Z jelzésû, lépcsõkkel tarkított sétaúton pár perc alatt leereszkedünk a Grünbach völgyébe, az
Amselgrundra. A jobb oldali, K jelzésû út egyenesen megy le az Elba parti Niederrathen-be.
A Z jelû út a Felsenbühne kasszaépületénél csatlakozik a patak partján futó sétaúthoz, melyen balra
kanyarodva pár perc alatt elérjük a Grünbach felduzzasztásával keletkezett, romantikus Amselsee víztükrét.
Csónakot és vizibiciklit is bérelhetünk a tavacska déli végében. Kényelmes sétautunk a tó bal partján halad
végig, elhagyva a tavat, a patakot követõ út elágazáshoz ér, a Z jelzés itt jobbra tér le, mi maradunk a
völgyben, egyenesen folytatjuk utunkat. A szûkülõ, árnyas Amselgrundban enyhén emelkedõ úton érjük el a
Schwedenlöcher felé tartó elágazást. Innen a már ismert K jelû turistaúton folyamatosan emelkedve
gyalogolunk vissza az Amselfall-t érintve Rathewaldéba, kiindulási pontunkra.Alternatív útvonal
Rövidebb, kevesebb szintkülönbségû, könnyebb verzió, ha az Elba partján fekvõ városkából, Rathen-bõl
indulunk. Ennél a verziónál azonban vegyük figyelembe, hogy autóval és tömegközlekedéssel csak a folyó
túlpartján lévõ Oberrathen-bõl tudunk indulni, komppal megyünk át a folyón Niederrathen-be. A
vasútállomás mellett és az Elba partján hatalmas, fizetõs parkolókban hagyhatjuk az autót. A látványnak
sem utolsó komp általában negyedóránként közlekedik (1,80
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