Dürnstein, a Wachau gyöngyszeme egy vadregényes túrával összekötve
Időpont:
Utazás:

2019. május 1.
autóbusszal

Találkozás: 5.30 órától a Blaha Lujza téren
Indulás:
6.00 órakor

A fallal körülvett, pici Dürnstein városa bájos fekvésével, gyönyörű, kék-fehér barokk templomtornyával,
sziklaszirten álló romantikus várromjával a Wachau jelképe, valószínűleg legtöbbet fotózott pontja. A
főszezonban meglehetősen népszerű Dürnstein hírnevét, műemlékei és páratlan fekvése mellett elsősorban
Oroszlánszívű Richárd angol királynak köszönheti, aki mintegy két éven át élvezte kényszerből a vár marasztaló
vendégszeretetét. A parányi városka nyugalmát semmi sem zavarja meg, a meredek sziklák között meghúzódó
település alatt építették meg a vonat és autóforgalom számára az alagutat – így gyalogosan fedezhető csak fel az
ódon hangulatú, festői, romantikus óváros.
A gyalogos túra útvonala: Dürnstein vasútállomás – Dürnstein – Vogelbergsteig – Vogelberg (546m) –
Fesslhütte – Starhembergwarte (564m) – Dürnstein vár romjai – Dürnstein
Adatok: A túra hossza: 6,1 km, szintkülönbség: 430 m, a túrához szükséges idő: kb. 3,5 óra
A túra leírása:
A Dunára és Dürnsteinre fantasztikus kilátásban lesz része annak, aki a Vogelbergsteig túraútvonalat végigjárja.
Az autóbuszunkat a parkolóban hagyjuk, majd innen a település
központján áthaladva érkezünk a pályaudvarhoz, ahol túránk kezdődik.
Itt átkelünk a síneken, mielőtt elérjük azt az utat, amely a
Vogelbergsteighez vezet. Egy erdőn keresztül haladva emelkedünk
egyre magasabbra, míg nagyobb sziklaformációkat érünk el. Alattunk a
nagy Völgy-árok tűnik fel, amely félkörben övezi az árkot. Innen
nagyszerű kilátás nyílik a Dunára és a környező tájra. A túra átvezet a
Vogelberg érdekes sziklaformációin. Kirándulásunk további szakaszán
elérjük a Fesslhütte-t és a Starhemberg-kilátót. A kilátótól már lefelé ereszkedünk, így érkezünk Dürnstein
várának romjaihoz, majd eljutunk a parkolóba, ahol autóbuszunkat hagytuk. Indulás Budapestre, várható
visszaérkezés 21-22 óra között.

Részvételi díj: 14.990,- Ft/fő + belépők

Akciós ár: 11.190,- Ft/fő
Adminisztrációs díj: 1.000,- Ft/fő (kötelezően irodánkban fizetendő)
Fix ülőhely: 1.000,- Ft/fő Biztosítás: 450,- Ft/fő
A program változtatásának jogát fenntartjuk!!!
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