Innsbruck, túra a Hafelekar csúcsáról, a Goethe-út panoráma
ösvényén át vissza a városba
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Az Innsbruck feletti hegylánc egyik legszebb túrája
Tirol fõvárosa, Innsbruck látképétõl elválaszthatatlan a Karwendel hegység látványos déli hegylánca,
a Nordkette, melynek Hafelekar nevû csúcsára felvonó rendszer repíti fel a turistákat. A csipkézett,
mészkõbõl álló vonulat gerincén kanyarog a Goethe-út panoráma ösvénye, melyrõl madártávlatból
csodálhatjuk meg a mélyben fekvõ Inn parti metropolist. A merész vonalvezetésû, meredek
hegyoldalakba vájt ösvényen, szédítõ mélységek felett, végig pazar kilátást élvezve jutunk a festõi
katlanban fekvõ Pfeishüttéig, ahonnan egy hágón keresztül ereszkedünk le kellemetlenül meredek
törmelékmezõkön az erdõhatár alá, majd autentikus hütték, alpesi gazdaságok érintésével érünk
vissza a városba.A túra hossza: 15,5 kmA túra idõtartama: 6 óraSzintkülönbség: 600 m fel, 1950 m
lefelé
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:
Nehéz, magashegységi jellegû gyalogtúra jól jelzett, kitáblázott turistautakon, ösvényeken. A Goethe-úton
több ellenemelkedõ, a sziklás, kitett részeken drótkötél biztosítással, ennek ellenére a Pfeishüttéig tartó
szakasz nem túl nehéz. A hüttétõl egy jelentõsebb kapaszkodó vár ránk a hágóig, majd kellemetlenül
meredeken lejtõ, morzsalékos törmelékmezõn keresztül vezet az út, fokozott figyelem és óvatosság
szükségeltetik. Az út további része is erõs lejtõ, a nagy szintkülönbség próbára teszi a térdízületeket! Túrabot
erõsen ajánlott! Rossz vagy bizonytalan idõjárás esetén ne vágjunk neki a túrának, különösen a zivatarokat
kerüljük el.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. Parkoló (fizetõs) kb. 300 méterre a
Seegrubenbahn alsó állomásától. 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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