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 DÜRRE WAND A VODOPÁD SEBASTIAN WASSERFALL  
 
Termín: 25. 5. 2019    

 
V bezprostrednej blízkosti Schnebergu sa 
nachádza dvojvrchol Schober a Öhler so skalnou 
stenou Dürre Wand. Najväčšou prírodnou 
zaujímavosťou je však 40 m vysoký vodopád. 
 
Trasa A: Od vodopádu sa vystúpi najprv na vrchol 
Schober (1213m), ďalej po exponovanom skalnom 
hrebeni (žltá značka) na vrchol Öhler, zostup na 
chatu a cez kótu 1142 (č. 231, 201) do Puchbergu 
– cca 18 km / 800 m. 
  
Trasa B: Od vodopádu ako trasa A, pred prudkým 
stúpaním sa odbočí doprava (č. 231, 201) a 
pohodlnou trasou s obídením skalných vrcholov na 
chatu. Z chaty cez Haltberghof alebo o niečo 
dlhšou trasou cez Kalsereben do Puchbergu – cca 
13km / 400 m.  
Obe trasy prechádzajú cez chatu ÖhlerHaus, kde 
je možnosť oddychu a občerstvenia.  
 
 
 
 
 
 

Doprava: Zájazdový autobus  

Poistenie: V cene zájazdu vzhľadom na to, že väčšina pravidelných účastníkov má nejaké 
ročné poistenie, nie je žiadne poistenie. Podmienkou účasti je mať uzatvorené poistenie 
liečebných nákladov v zahraničí, v ktorom je zahrnutá turistika. Odporúča sa individuálne 
poistenie storna zájazdu (pre účastníkov, ktorí ho nemajú vo svojom ročnom poistení).  

Cena: 15 eur – platí pri plnom obsadení autobusu (doprava, sprievodca a info materiál). 

Storno podmienky: Pri zrušení účasti 7 a menej dní pred termínom zájazdu sa zaplatená 
suma nevracia. Vráti sa iba v prípade, ak si účastník sám nájde náhradníka.  

Prihlášky: Zaplatenie ceny zájazdu na účet 20206727/6500 (IBAN: SK64 6500 0000 0000 
2020 6727) v Poštovej banke, var. symbol 18 a e-mailom info o zaplatení. Pred záväznou 
prihláškou, t. j. zaplatením ceny zájazdu sa informujte o voľných miestach.  

Kontakt: e-mail: rosulkova9@gmail.com  

Odchod / príchod: Pristavenie autobusu o 6:50 hod. na parkovisku pri Starom moste 
v Petržalke, odchod o 7:00 hod. 

Predpokladaný návrat do 20:30 hod. na miesto odchodu. 

 


