PD Mežica
Vas vabi na turo na Grosser Hafner (3076)
V soboto 23.9.2017

ODHOD: Ob 3:30 na glavni avtobusni postaji v Mežici
POVRATEK: V poznih večernih urah
PREVOZ IN CENA : Organiziran prevoz s kombijem do jeza Kölnbreinspeicher v dolini Malta ter
nazaj, ob zasedbi vseh mest (8 ali 16) znaša strošek ture 23€ ter zajema najem kombija, stroške
prevoza ter cestne pristojbine.

POTREBNA OPREMA: planinski čevlji, rezervna oblačila za preoblačenje, zaščita pred
mrazom, vetrom in soncem, pohodne palice (v kolikor jih uporabljaš), sončna očala
HRANA IN PIJAČA: jedača in pijača sta iz nahrbtnika, ker je pot dolga imejte s sabo zadostno
količino tekočine. Možnost toplega obroka je ob vrnitvi z vrha na koči Kattowitzer Hütte.
ZAHTEVNOST POTI: tehnično kot kondicijsko je pot zahtevna
OPIS POTI: Cesta nas bo peljala mimo Celovca, Beljaka, Špitala ob Dravi do barvite po slapovih znane
doline Malta. Pot začnemo na akumulacijskem jezeru Kölnbreinspeicher (1902), po zelo razgibani poti
s krasnimi razgledi v dobrih 3-urah hoje prispemo do koče Kattowitzer Hütte. Po krajšem postanku pri
koči nadaljujemo pot proti Velikemu Hafnerju, pot je na srednjem delu tehnično bolj zahtevna in
precej strma zaradi grebena ki ga prečimo. Postopoma se pot spet nekoliko položi in nas vodi po
širokem grebenu mimo ozkih ploščatih kamnitih plošč, ki jih planinci postavljajo pokonci in po katerih
je planina najbolj znana. Po dobrih dveh urah in pol bomo prispeli na vrh, ter ob lepem vremenu
uživali ob enkratnih razgledih na sosednje vrhove, ledenike ter doline. Pot nazaj do izhodišča bo
potekala po isti poti. S seboj imejte veljavno planinsko izkaznico s plačano članarino za tekoče leto ter
urejenim zavarovanjem za reševanje v tujini. Ne pozabiti na osebni dokument!
V primeru slabega vremena bo tura odpovedana, v primeru snega na gori pa skrajšana.

VODJA TURE: Jure Vogel
INFORMACIJE IN PRIJAVE: več informacij dobite na jure.vogel@gmail.com ali na 031 436 458 zaradi
organizacije prevoza se je potrebno prijaviti do vključno 21.9.2017 v pisarni PD Mežica ali pri meni.

