Aflenzer Bürgeralm, könnyû téli túra és szánkózás a Hochschwab déli
nyúlványain
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Téli élmények Aflenz felett, hótalpas túra és egy fantasztikus szánkópálya
A Graztól északra fekvõ, kiterjedt, 2200 méter magasságot is meghaladó Hochschwab masszívum
déli, lankásabb nyúlványaira suhanunk fel az Aflenz üdülõhely szélérõl induló ülõlifttel a Bürgeralm
idilli szépségû havasi tanyavilágához. Télen, elsõsorban családok körében népszerû kis síközpont
mûködik a Windgrube hegy déli oldalában, kezdõ hótalpazóknak pedig ideális terep kínálkozik a
felvonó felsõ állomásától a hegy tetején lévõ Schönleitenhaus hüttéjéhez. A csúcs északi sziklás
letörésének peremérõl pazar kilátást élvezhetünk a Hochschwab kietlen, vad sziklás hegyvonulatára.
Az Aflenzer Bürgeralmtól 7 km hosszú, látványos szánkópályán csúszhatunk vissza a völgybe.A túra
hossza: 4,5 kmA túra idõtartama: 2 óraSzintkülönbség: 250 m fel, ugyanannyi le
Töltsd le az útvonalat GPX-fájlként a GPS eszközödbe!
Kiindulópont:
Aflenzer Bürgeralm, Aflenz Kurort északi szélérõl indulókétszemélyes libegõvel közelíthetõ meg. A
felvonó hóhelyzettõl függõen általában december közepétõl március végéig mûködik, csütörtöktõl
vasárnapig, ill. ünnepnapokon és az iskolai síszünetekben. Üzemidõ, árak ide kattintva érhetõek el.
Ingyenes parkolóhelyek az alsó állomás közelében.A túra jellege:
Könnyû, kezdõknek is ajánlott hótalpas túra, jól belátható terepen. A sípályák közelében óvatosan,
körültekintõen talpazzunk, figyeljünk a síelõkre. A Windgrube északi, meredek sziklaletörésénél figyelmesen
közlekedjünk. A Bürgeralmon több hütte is kínál betérési lehetõséget. Szánkót lehet bérelni, érdemes már
az alsó állomáson érdeklõdni, ha szánkóval tervezünk lejönni, célszerû olyan hátizsákot vinnünk, melyre rá
tudjuk erõsíteni a hótalpakat és a botokat. A túra természetesen hótalpak nélkül, téli túrabakancsban is
végigjárható. A síterületet nem hóágyúzzák, természetes hó borítja, melyet ratrakokkal példaszerûen
készítenek elõ. A terület lavinabiztos, mély, friss hó esetén elég nehézkésen járható, ködös idõben inkább
más programot válasszunk.A túra leírása
Kilépve a libegõ hegyi állomásánál (1527 m) máris a kissé lejtõs Aflenzer Bürgeralm területén találjuk
magunkat. Észak felé a Windgrube széles, lapos halma magaslik, tetején jól látható a Schönleitenhaus
épülete, oda fogunk majd felmászni. Mielõtt neki indulnánk a hegynek, érdemes egy kis kitérõt tenni, déli
irányba, a Ranstein (1555 m) könnyen megközelíthetõ kúpjára. Az állomástól jobbra visszafelé menjünk fel
az erdõben álló kis házak között a csúcskereszttel koronázott hegyre, melynek déli letörésénél fából épült
kilátóplatformról, a meglehetõsen nagyzoló nevû SkyWalk-ról tekinthetünk le a mélyben fekvõ Aflenzre és a
környezõ hegyvilágra. Sétáljunk vissza a felvonóhoz, majd a preparált fõúton induljunk el a Bürgeralm
fogadói, tanyái között a Windgrube irányába.
Jobbra mellõzzük a játszóteret, majd a barátságos Almrauschhüttét, az új, 2018-ban üzembe helyezett
Schönleitenlift csákányos felvonó alsó állomása elõtt utunk jobbra kanyarodva megy a Jauringer Alm felé.
Éles kanyarral keresztezünk egy völgyecskét, majd közepes, de folyamatos emelkedõvel kapaszkodunk
tovább. Ritkás fenyvesen vágunk át, majd a következõ elágazásnál egyenesen, kissé északnak fordulva
megyünk tovább, a jobbra vezetõ út visz a Jauringer Almhoz. Pár perc múlva elérjük a Paradieslift
csákányos sífelvonó alsó állomását, innen választhatunk, melyik oldalán mászunk tovább, talán a jobb
oldalán húzódó, preparált út kissé kellemesebb kaptató. A felsõ állomás felett törpefenyõk közt érünk fel egy
tágas, lapos platóra, ahonnan fantasztikus kilátás nyílik északnak, a Hochschwab vonulatára, keletre a
Veitsch Alpe havas masszívumára, szép idõben jól felismerhetõek a Semmering környéki hegyek is, a
Sonnwendstein, a Stuhleck, még a Rax teteje is kilátszik.
Nyugatra a Windgrube lapos magaslata látható a hüttével, ezt célozzuk meg, pár perc alatt át is érünk a
nevéhez méltóan gyakran szeles Windgrube (1809 m) tetejére. A Schönleitenhaus mögötti területen,

nyugat felé meredeken szakad le a sziklás hegyoldal, szédítõ látványt nyújt a Hochschwab vonulata alatti
mély szakadék, szinte az egész hegylánc jól látható. A hütte elõl pedig a Bürgeralmra és a sípályákra
kapunk szép kilátást. Az épülettõl szabadon választhatunk, melyik útvonalon ereszkedünk vissza, kevésbé
meredek a lejtõ, a sílifttõl kisé jobbra esõ, jól elõkészített úton. Figyeljünk a síelõkre, miközben talpazunk
vagy gyalogolunk lefelé.
Amennyiben szánkóval szeretnénk lesiklani a völgybe, a pálya az Almrauschhüttétõl, azaz az új sílift alsó
állomásától nyugatra kezdõdik, a 7 km hosszú panorámaút a nyáron autók által is használható fizetõs út
egyben. A pálya elsõ harmada nagyon gyors, a középsõ szakasz jóval enyhébb, aztán a Pierergut vendéglõ
után ismét bedurvul a lejtõ egészen a völgyig. Összességében a Magyarországhoz legközelebbi pályák közül
ez magasan a legjobb, legváltozatosabb és a kilátás szinte végig fantasztikus. Ha tehetjük és a hóhelyzet is
engedi, semmiképpen ne hagyjuk ki!
http://kirandulastippek.hu/news/article/aflenzer-burgeralm-konnyu-teli-tura-es-szankozas-a-hochschwab-delinyulvanyain

