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Programok, amiket a Csúcsrajáró Hegyitúrák szervezésében megízlelhetsz egész évben… 

2014 január 

 Schneealpe-Windberg (1903m) sítúra/hótalp 
 Hohe Veitsch (1981m) sítúra/hótalp 
 Hochwechsel (1743m) kezdő túrasí/hótalp 
 Hochlantsch (1723m) extrém téli klettersteig 
 sí/snowboard oktatás 

2014 február 

 Grossglockner Stüdlhütte (2802m) túrasí/hótalp 
 Hochschwab Voisthaler hütte (1654m) túrasí/hótalp 
 Semmering Stuhleck túrasí/hótalp 
 Schareck Niedersachsenhaus (2471m) 
 sí/snowboard oktatás 

2014 március 

 Grossglockner Stüdlhütte (2802m) túrasí/hótalp 
 Schneealpe-Windberg (1903m) sítúra/hótalp 
 Rax (2007m) sítúra/hótalp 
 Hochwechsel (1743m) kezdő túrasí/hótalp 
 Hochlantsch (1723m) extrém téli klettersteig 
 sí/snowboard oktatás 

2014 április 

 Hochlantsch Naturfreundesteig-Breitenau klettergarten (B-C klettersteig) 
 Schneeberg Weichtalklamm (túra) 
 Teufelsbadstubensteig-Wachthüttelklamm (A-B kezdő klettersteig) 
 Hohe Wand HTL-steig (D-E), Pittentalersteig (C-D klettersteig) 

2014 május 

 Markt Neuhodis klettergarten (sziklamászás és klettersteig) 
 Hans von Haidsteig és Preinwandsteig (C-s klettersteig) 

2014 június 

 Grossvenediger (3666m) 
 Grossglockner normál út/Stüdlgrat (3798m) 
 Lienzi Dolomitok klettersteig hétvége 
 Hochalmspitze Detmoldergrat-normalweg (3360m) 
 Eisenerz – Franz Joseph klettersteig (C-D) 

2014 július 

 Monte Rosa 4000-es csúcsok, Garda tó Arco sziklamászás/klettersteig 
 Hoher Dachstein normálút (2995m) 
 Dachstein klettersteig hétvége 
 Triglav (2864m) 
 Königsjodler klettersteig 
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2014 augusztus 

 Mont Blanc (4810m) 
 Grossglockner normál út/Stüdlgrat (3798m) 
 Hochalmspitze Detmoldergrat-normalweg (3360m) 
 Schareck (3123m)-Sonnblick (3106m) 
 Hohe Wand klettersteig/ ÖTK klettergarten sziklamászás 

2014 szeptember 

 Mont Blanc (4810m) vagy Monte Rosa 4000-es csúcsok 
 Hoher Dachstein normálút (2995m) 
 Der Johann klettersteig D-E (Dachstein) 
 Triglav (2864m) 
 Schneeberg (2076m) 

2014 október 

 Programokat az őszi időjárás befolyásolja, amikre még számíthatsz, jó idő esetén: 
o sziklamászás 
o klettersteig 
o trekking túrák – akár winterraumos alvással 

2014 TÉL 

 hótalpas túrák 
 sítúrák 
 winterraumos hegyen alvós túrák… 
 sí/snowboard oktatás 

Infó: 

 SZÁLLÁS LEHETŐSÉG EGÉSZ ÉVBEN KEDVEZŐ ÁRON (www.stiefelhaus.eu) ! 
 A túrák minimális létszáma: 3 fő! 
 A túrák, mászások, sítúrák havi lebontása időjárás függő, ezért kell érdeklődni, hogy az adott túra az 

adott hónap melyik hétvégéjén kerül megszervezésre! 
 Sí és snowboard oktatásra max. 3 fő/alkalom jelentkezhet (így minőségi az oktatás), nagyobb 

csoportszám esetén csoportbontást alkalmazunk! Síbérlet kedvezményt biztosítunk! 
 Felszerelés-bérlésre lehetőség van (klettersteig szett, jégcskány, hágóvas, hótalp…) 
 Nagyobb csapatok, baráti társaságok, csapatépítő tréningek egyeztetésére keressen fel és a programot 

közösen igények szerint állítjuk össze!!! 

Bővebb információ, leírás és fotóalbumok a túrákról: 

www.csucsrajaro.hu valamint  keress minket a facebook-on: „Csúcsrajáró Hegyitúrák” 


