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Nejdelší soutěskou v Rakousku
Severně od Passailu, na úpatí Osseru a uprostřed
přírodního parku Almenland, se zvedá Raab. Tato
bájná řeka protéká 250 km východním Štýrskem a
Maďarskem, až se u Györu vlévá do Dunaje. Několik
kilometrů za Passailem tvoří Raab v délce 12 kilometrů
nejdelší rakouskou soutěsku, jejíž část je chráněnou
oblastí Natura 2000 a je také oblíbeným cílem pěších
turistů.
Stezka vede velkým obloukem na Raabursprung a zpět
dolů k odpočívadlu Waldmühle, které se nachází na
konci údolí na severu Passailu. Tato rodinná turistická
stezka vede kolem několika strmě položených horských
statků a cestou se vypráví příběh „Pozila“, jelena a malé
kapky „Sprungingerl“.
Občerstvovací stanice „Waldmühle“, která je výchozím
bodem trasy, je otevřena pouze o víkendech, v Passailu
se můžete zastavit i na jiných místech.

Výlet
Výchozím a cílovým bodem okružní stezky je občerstvovací stanice „Waldmühle“.
Raab pramení uprostřed přírodního parku na úpatí Osseru, protéká 250 km východním Štýrskem a
Maďarskem, až se u Györu vlévá do Dunaje. Mezi Arzbergem a Mortantschem tvoří „Velkou Raabskou soutěsku“, která je obtížně přístupná, a proto zůstala skutečným přírodním rájem.
Stezka na Raabursprung je vhodná pro celou rodinu!
Údaje o pěší turistice: 		

3 km | 205 m Výškový rozdíl | 1 Hodina
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Pravidla chování
Tísňové volání Alpine: 140
•

Horská turistika často vyžaduje jisté nohy a výšku.

•

Vhodné vybavení a oblečení: pevná obuv s protiskluzovou
podrážkou, ochrana proti dešti a chladu.

•

Přizpůsobte tempo nejslabším členům skupiny.
Zejména na začátku prohlídky choďte pomalu.
Je nezbytné sledovat ostatní účastníky, aby bylo možné včas
rozpoznat vyčerpání.

•

Neopouštějte vyznačené cesty. Při chůzi po strmých travnatých svazích buďte velmi opatrní,
zejména když jsou mokré.

•

Pokud dojde k nehodě, zachovejte klid. Pokud si nemůžete pomoci sami, pokuste se přivolat
pomoc mobilním telefonem, křikem, světelnými signály nebo máváním velkými kusy oblečení.
Zraněná osoba by měla být obvykle ponechána na místě nehody a nikdy by neměla zůstat
sama.

•

Vezměte s sebou odpadky a chraňte živočichy a rostliny!

Občerstvení po cestě
Občerstvovací stanice „Waldmühle“
Waldmühle je občerstvovací stanice přímo v místě, kde pramení řeka Raab.
Kromě mnoha lahůdek bude k dispozici také domácí uzené maso a farmářský chléb. A samozřejmě
nesmí chybět studené nápoje a domácí pálenka! Občas hostům zahraje na štýrskou harmoniku, aby
se skupina pobavila.

