Wöllaner Nock, Kaiserburg
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Bad Kleinkirchheim házi hegye, fantasztikus kilátással
A Wöllaner Nock a karintiai Nockberge régió egyik legnépszerûbb hegycsúcsa, köszönhetõen a
térség turisztikai központjának tekinthetõ, télen-nyáron közkedvelt üdülõhelyrõl, Bad
Kleinkirchheimbõl induló kabinos felvonónak, a Kaiserburgbahn-nak, mellyel percek alatt felérünk a
széles, füves fennsíkú Wöllaner Nock sziklás északi kiszögellésére, a Kaiserburgra. A hegyi
állomástól kellemes sétákat tehetünk a minden irányban lenyûgözõ panorámát kínáló hegy
kényelmes turistaútjain.A túra hossza: 6,9 kmA túra idõtartama: 2,5 óraSzintkülönbség: 370 m fel,
ugyanannyi le.
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont: Bad Kleinkirchheim, Kaiserburgbahn, hegyi állomásA
túra jellege: Könnyû gyalogtúra, jól jelzett turistautakon, rövid szakaszon murvás utakon. A felvonó
menetrendjére figyeljünk, nehogy a hegyen maradjunk.
Térképkivágat: WK 221 Liesertal Maltatal 1:50 000 (freytag & berndt), www.freytagberndt.hu A túra leírása
Az alábbi túraútvonal nagyrészt a helyi turista iroda által kialakított és remekül jelzett Wöllaner
Nock-Alpinrunde egy kissé rövidített változata, melyet faoszlopokon lévõ narancssárga (Nock/art)
feliratokkal jeleznek. Természetesen az Ausztriában megszokott piros-fehér felfestések a túraútvonal
egészén megtalálhatóak. Az Alpinrunde útvonala kb. 1,5 kilométerrel hosszabb, szintkülönbségben is több
mint 150 méterrel több, mivel egészen a Geigerhüttéig ereszkedik le, majd onnan kapaszkodik vissza a
csúcsra.
Bad Kleinkirchheimbõl a nyári szezonban június közepétõl általában október elejéig közlekedõ, kiskabinos
Kaiserburgbahn felsõ, hegyi állomásától indulunk. Infó a felvonóról:
https://www.badkleinkirchheim.com/de-DE/sommer-geniessen/tarife-oeffnungszeiten-sommer
Utolsó lefelé tartó járat 16.30!! A drótkötélpálya Kärnten Card-dal ingyenes! http://www.kaerntencard.at/
A meglehetõsen ormótlan, modern, csupa beton állomás épületében éttermet is találunk (Bergrestaurant
Kaiserburg). Mindenképpen érdemes, túra elõtt vagy után, a névadó Kaiserburg (2055 m) szikláihoz, a
csúcskereszthez kisétálni, mely tulajdonképpen a Wöllaner Nock északi orma. A kilátás fenomenális, északi
irányban a lábunk alatt fekszik a völgyben Bad Kleinkirchheim, és mögötte a Nockberge régió szinte
összes hegyét jól látni.
A Kaiserburgról, ill. a hegyi állomástól jól látható a Wöllaner Nock (2145 m) széles, kopár csúcsa, melyre
enyhén emelkedõ, murvás út vezet fel. Egy elágazásnál, a hegy tetejére futó, középsõ utat választva
hamarosan fel is érünk a Wöllaner Nock csúcskereszttel és számtalan, lapos kõbõl épített
http://kirandulastippek.hu/news/article/wollaner-nock-kaiserburg

