Hafelekar, látványos, alpesi panorámaút Innsbruck felett
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Goetheweg, parádés túraútvonal a Tirol fõvárosa feletti hegyláncon
Az Innsbruck környéki hegyvilág egyik leglátványosabb és legnépszerûbb túraútvonala a város
északi oldalán húzódó Nordkette csipkézett hegyláncán futó Goethe-út. A felvonóval könnyen
elérhetõ Hafelekar csúcsáról indul a jól kiépített, merész vonalvezetésû panoráma ösvény, mely több
nyergen át vezetve, szédítõ panorámát nyújt a mélyben fekvõ metropolisra, ill. a Karwendel hegység
lenyûgözõ, szikár karsztvilágára. Egészen a festõi sziklakatlanban fekvõ autentikus Pfeishüttéig
gyalogolunk, majd ugyanazon az úton térünk vissza a felvonó hegyi állomásához.A túra hossza: 10,8
kmA túra idõtartama: 5 óraSzintkülönbség: 700 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Bergstation Nordkettenbahn, a Hafelekar-felvonó hegyi állomása. Megközelíthetõ Innsbruck belvárosából a
több szakaszban közlekedõ felvonóval.A túra jellege:
Közepesen nehéz, alpesi, magashegységi környezetben futó gyalogtúra kitûnõen jelzett turistautakon, jól
kiépített, biztosított szakaszokkal, több helyen köves, sziklás talajon. A nehézséget a folyamatos
ellenemelkedõk, ill. a néhol meglehetõsen kitett, de drótkötéllel biztosított szakaszok jelentik. Biztos lépés,
szédülésmentesség ajánlott, tériszonyosok jól gondolják át a túrát. Közelgõ rossz idõ, elsõsorban zivatar
esetén más programot válasszunk. Ha útközben tör ránk az égzengés, húzzuk meg magunkat a hüttében.
Visszafelé a fogadótól közel 400 méter szintkülönbséget kell legyõznünk felfelé! A túra tervezésénél vegyük
figyelembe a felvonó menetrendjét, ne késsük le az utolsó járatot! Legalább 3 órával a lift zárása elõtt
induljunk vissza a hüttétõl! Gyakorlottabb, jó kondícióval rendelkezõ túrázók a hüttétõl közvetlenül is
leereszkedhetnek Innsbruck felé! Lásd itt.Felvonó:
Innsbrucker Nordkettenbahnen, három különbözõ felvonó, ill. vasút megy a hegyre. A város központjából,
a Kongresszusi Központtól indul a modern, designos Hungerburgbahn, mely részben alagutakon
keresztül fut fel a Hungerburg nevû városrészhez. Innen a Seegrubenbahn kabinos felvonó közlekedik az
1906 m magasságban fekvõ Seegrube fogadóig. Újabb átszállással, a Hafelekarbahn kabinos lift repít fel a
csúcs alatti platóra. Természetesen kihagyhatjuk a Hungerburgbahnt, busszal és autóval is fel tudunk
menni a város északi oldalán fekvõ teraszon épült városrészhez, a Seegrubenbahn alsó állomásához. A
belvárosból a J jelzésû autóbusz visz fel Hungerburgba, a végállomáson szálljunk ki.
A jegy nem olcsó, a teljes szakaszra, oda-vissza 34,50
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