1.
Název zajištěné
cesty

Dalfazer Wasserfall - Klattersteig Buchau

2.
Stát, pohoří,
Skalní oblast

Rakousko , Rofan

3.
Čas a převýšení

Celkem 1h 15 min, převýšení 400 m
Nástup čas 30 min ,převýšení 320 m.
Vlastní zajištěná cesta : čas 20 minut, převýšení 80 m
Sestup čas 25 min

4.
Obtížnost
zajištěné cesty

D

5.
Východisko

Parkoviště v obci Buchau.

6.
Možnosti
příjezdu

Příjezd autem: Z dálnice A12, případně silnice 171 odbočíme u Jenbachu na

7.
Popis zajištěné
cesty –
charakteristika,
aktuální údaje,
vlastní dojmy,
poznatky o
frekventovanosti

Nástup: Za hotelem stoupáme vlevo asfaltovou cestou a po chvíli po šipkách
vpravo přímo vzhůru pěšinou, po směrovkách na Dalfazer Wasserfall.
V místě, kde pěšina kříží silničky jsou 2 ukazatele:jeden ukazuje k Dalfazer
Wasserfall dále vzhůru, druhý (stojící asi 10 m vlevo) ukazuje doleva. Zde se
dáme doleva (druhá cesta vede k hornímu vyhlídkovému můstku).
Po cestě dojdeme na dřevěnou vyhlídku. Z ní po pěšině pod stěnu vpravo od
vodopádu a několika serpentinami vzhůru k nástupu.

silnici č. B181 kterou stoupáme k Achensee. V Buchau vpravo od silnice leží
komlex hotelu Kinderhotel.
U něj lze parkovat.(Ověřte si zda se za parkování platí nebo ne: stav z r. 2014:
cedule o placeném parkovišti není, parkovací automat za rohem ano).

O nástupu po rampě B

a dále stěnkami C.

Cesta vede pod výrazný převis. Zde nějtěžší místo: traverz vpravo a pak vzhůru vše D.

Na rozdíl od jiných cest není D moc náročné na sílu.
Na tímto místem již snadno vpravo do lesa.
Od konce zajištěné cesty ještě kousek vystoupáme na okraj lesa a pak pěšinou
vpravo dolů až se napojíme na výstupovou cestu.
8.
Občerstvení,
ubytování

Občerstvení a ubytování je možné v obci Buchau .

9.
Mapy

Freytag -Berndt: WK321 Achensee - Rofan - Unterinntal

10.
Odkazy

http://www.orionsoft.cz/ferrata/route.asp?id=256
http://www.bergsteigen.com/klettersteig/tirol/rofan-gebirge/dalfazer-wasserfall-klettersteigbuchau

11.
Zpracovatel,
datum absolvování zajištěné
cesty

Ing. Ladislav Beneš, vůdce VHT. Absolvováno 27.9.2014. Kontakt: ladaobns@gmail.com

