
 

2018. szeptember 22-26-ig (5 nap 4 éjszaka) 
Találkozás: 5:30-5:45 órakor a magasraktárnál (parkolási lehetőség a környéken) 

Indulás: 6 órakor 

Autóbusz útvonala: Budapest – Kitzbüchel – Luzern – Linz – Budapest 

Tervezett autóbusz km: 2500 km 

Szállás: 1. éjszaka: Ausztriában 
 2-3. éjszaka: Luzern mellett 
 4. éjszaka: Ausztriában 

Ellátás: félpanzió (reggeli és vacsora) 

Program: 
2018. szeptember 22. (szombat) – 1. nap: BUDAPEST – KITZBÜHEL  
Hegyeshalmi határátlépés után Salzburg irányába utazunk. Tirolban tartunk egy hosszabb pihenőt, 
ahol Kitzbühelt nézzük meg. Az egykori bányászváros mára az egyik legismertebb téli 
sportcentruma Ausztriának, de sok történelmi és művészettörténeti érdekességgel is büszkélkedik. 
Három értékes temploma mellett a régi városrészt késő gótikus, reneszánsz és barokk stílusú 
épületek sorozata teszi rendkívül hangulatossá. Innen szállásunkra megyünk, ahová az esti órákban 
érkezünk meg. Szállás: Ausztriában 

2018. szeptember 23. (vasárnap) – 2. nap: SCHWYZ – STANSERHORN – STANS – LUZERN 
Reggeli után indulunk Svájcba. Először a szövetségi állam névadóját keressük fel. A kantoni 
székhely, Schwyz, fontos szerepet tölt be a svájci történelemben és kultúrában, mert nemcsak nevét, 
hanem zászlaját is adta Svájcnak. Sétát teszünk a 17. és 18. századi épületek által övezett 
óvárosban. A főtéren lévő városháza homlokzatát festett csatajelenet díszíti. A közelben lévő 
Betlehem-ház a 13. század óta lakóház és az egyik legrégebbi faház Európában. A középkor 
hangulatát idéző város megtekintése után tovább buszozunk, hogy a természet szépségeiben is 
gyönyörködhessünk. Technikai bravúr az a felvonó, amivel 1900 m magasra jutunk fel, ez a híres 
Stanserhorn. Először egy nosztalgia felvonóra ülünk fel, majd a világon egyedülálló Cabrio 
felvonóra szállunk át, mely az egyetlen nyitott tetejű emeletes felvonó a világon. Így zavartalanul 
gyönyörködhetünk a hegyek nyújtotta panorámában. Lélegzetelállító élmény közvetlen kapcsolatba 
kerülni az alpesi tájjal. Fentről fantasztikus panoráma tárul elénk az Alpok csúcsaira, tavaira. Kb. 1 
órás túrázásra is lesz lehetőségünk a kilátó közelében. Felvonókkal jövünk vissza Stans városába, 
ahol teszünk egy rövid városi sétát. Utazás a szállásra Luzernbe. Szállás Luzern mellett 

2018. szeptember 24. (hétfő) – 3. nap: SCHYNIGE PLATTE – INTERLAKEN – BRIENZ – 
LUZERN 
Reggeli után a Brienzi-tó felé indulunk. Először a környék legnagyobb vízesését nézzük meg. 7 
lépcsőben ömlik le kb. 500 m hosszan a csodás környezetben lévő zuhatag. Ezt követően a svájciak 
kedvelt kiránduló helyét keressük fel. Wilderswilben fogaskerekű nosztalgiavonatra szállunk. Így 
jutunk fel a Schynige Platte 2000 m magas fennsíkjára, ahonnan hihetetlen panoráma nyílik a 
környék tavaira és az Eiger, Mönch, Jungfrau hegyeire. Közép-Svájc leghíresebb három hegyének 
lábainál van a kirándulóvonatunk végállomása, innen tiszta időben csodás fényképek készíthetők az 
UNESCO világörökségeihez tartozó fehér óriásokról. Az állomás közelében lévő botanikus kertben 
megismerhetjük az alpesi növényeket és virágokat. Lehetőségünk lesz egy kb. 1 órás hegyi 
túrázásra is. Kisvonatunkkal érkezünk vissza Wilderswilbe a kora délután folyamán, majd buszra 
szállunk és a közeli Interlaken városában tartunk pihenőt. Itt lesz lehetőség csokoládé vásárlásra is. 
Ezután a Brienzi-tó északi partjának idilli falucskáin keresztül érkezünk meg a tópart legfontosabb 
városába, Brienzbe, melynek különlegességét az adja, hogy a svájci fafaragás központja. Rengeteg 
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fatárgyakat árusító boltocskája van, de a mesés, régi, fából készült épületei is lenyűgözőek. Délután 
a mesés Brünig-hágón át megyünk vissza szálláshelyünkre. Ezt követően, aki akar, eljöhet velünk 
egy közös sétára Luzern központjába, de arra is van lehetőség, ha valaki egyénileg akar nézelődni 
az egyik leghangulatosabb svájci városban. Szállás Luzern mellett 

2018. szeptember 25. (kedd) – 4. nap: TITLIS – TRÜBSEE – ENGELBERG 
A nap nagy részét még Svájcban töltjük. Reggeli után Engelbergbe indulunk, itt felvonókra 
szállunk, hogy az Alpok egyik leglátogatottabb csúcsára, a Titlisre feljuthassunk. Először modern 8 
fős, kabinos gondolákban kezdjük meg emelkedésünket. A feljutás második felében a Rotair 
függővasút szállít bennünket. Ez a világ első és egyetlen forgó lanovkája, amely a közel 5 perces 
útján 360 fokos körpanorámát biztosít, mivel menet közben lassan forog. Így érünk fel 3020 m 
magasságba a Titlis lábaihoz. Itt számos különlegesség fokozza eddigi élményeinket. Lenyűgöző a 
panoráma az Alpok csúcsaival, völgyeivel, tavaival. Kicsi jégpalotán átsétálva felmegyünk a 
kilátóba, majd Európa legmagasabban lévő függőhídján lépkedünk tovább. A 3041 m magasságban 
megépített 98 m hosszú fémszerkezetről felejthetetlen látvány nyílik az alatta lévő 500 m-es 
mélységbe és a környező hegyekre. Ezután ülőliftekre szállunk, amik a gleccserhez visznek 
bennünket. Itt gyakran havas úton járhatunk nyáron is, így fontos a vízálló túracipő. A hegyi 
élmények után a már ismert különleges függővasúttal indulunk lefelé, de a kabinos gondolák 
középső megállójánál pihenőt tartunk, hogy egy csodálatos tengerszemnél, a Trübseenél 
túrázhassunk. Sétálunk a tó partján 1800 m magasságban, majd élményekben gazdagon folytatjuk 
felvonózásunkat az alsó végállomásig. Még mindig 1000 m-es magasságon töltünk egy kis időt 
Engelberg üdülőfalujában. A település sok szállodával rendelkezik, de a 12. századi bencés 
kolostora, valamint sajtgyártása is nevezetes. Délután indulunk Ausztria irányába, majd az esti 
órákban érkezünk tiroli szállásunkra. Szállás: Ausztriában 

2018. szeptember 26. (szerda) – 5. nap: REIT IM WINKL – BUDAPEST 
Reggeli után végigbuszozunk Tirolon, miközben gyönyörködhetünk a 2000 m körüli hegyek 
látványában. A német határ közelében pihenőt tartunk Reit im Winkl festői falujában. A nevezetes 
síközpontját hangulatos üzletek, tipikus tiroli lakóházak sorozata teszik látványossá. Ezután a 
Salzburg, Linz, Bécs útvonalon hegyeshalmi határátlépéssel az esti órákban érkezünk Budapestre. 

Öltözködés: városi öltözet, de a hegyi kirándulásokhoz szükséges legalább sportcipő és meleg 
holmi 

Hazaérkezés: a késő esti órákban az indulási helyre 

Részvételi díj: 
30-34 fő jelentkezése esetén félpanzióval: 150.000 Ft 
35-41 fő jelentkezése esetén félpanzióval: 140.000 Ft 
41 fő fölötti jelentkezők esetén félpanzióval: 134.000 Ft 

Idegenforgalmi adó: 6 Chf és 4 euro, buszon szedem össze 

1 ágyas felár: 27.000 Ft/fő 

A részvételi díj tartalmazza: 
• szállásköltséget  
• félpanziót 
• autóbusz költséget 
• útdíjakat, autópálya díjakat, parkolási díjakat, napidíjakat 

A részvételi díj NEM tartalmazza: 
• belépőjegyek árát, külön fizetendők, melyet a buszon szedünk össze, lentebb olvasható 
• kötelező biztosítás díját, napi 455 Ft/nap, összesen: 2.275 Ft/fő 

Belépők: Engelberg: 70 CHF 
 Schynige: 70 CHF 
 Stansernhorn: 65 CHF 
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Jelentkezési határidő: 2018. szeptember 6. 

Jelentkezés: Tomozi Imrné túravezetőnél a 06/20 213-4772-es mobilszámon, a 262-9490-es 
telefonszámon, vagy az eva.tomozi@gmail.com email címen 

Befizetés: Tomozi Imréné túravezetőnél átutalással. A jelentkezőknek megadom a pontos 
dátumot, amikor utalni kell, valamint a számlaszámot, ahová utalni kell. 

 
A túrán mindenki a saját felelősségére vesz részt. 
A túravezető a programváltoztatás jogát fenntartja a helyi körülményeknek megfelelően. 
 
 
M INDEN KEDVES TÚRATÁRSNAK SZÉP ÉLMÉNYEKET , KELLEMES ID ŐTÖLTÉST KÍVÁNUNK ! 

 
 
 Tomozi Imréné 
 túravezető 


