PD MEŽICA
NAPOVED TURNIH SMUKOV / APRIL-MAJ 2018
Zima še ni rekla zadnje v tem pomladanskem obdobju, zato bomo sprida izkoristili še debele zaplate
snežne podlage.
Res je, da je turo težko napovedovati za daljše obdobje v naprej, a zaradi organizacije in pravočasne
objave, vam sporočam naslednje termine;

07.04. RAUCHKOFEL- LESACHTAL 2460m/nv
Odhod navedenega dne ob 6. uri iz Mežice. Vožnja do Plockenpasa
traja 2 uri, nato sledi slikovit vzpon skozi moreno manjšega ledenika
do vznožja Rauchkofla. Po slabih štirih urah bomo željni »grebenske
malice«, deležni razgledov vse do Bad Gestaina in se nato pridno
odsmučali nazaj do avta. Skupaj bomo opravili z 1400 višinskimi
metri. Rok za prijave je 04.04.2018! Strošek prevoza znaša 20,00€!

20.- 21.04. FIGERHORN 2743M/NV IN BOSES WEIBELE 3121M/NV
Eno ali dvodnevna tura z nočitvijo v
Lucknerhausu. (o dolžini ture se pogovorimo s
privaljenimi)
V soboto odhod ob 5. uri iz Mežice, vožnja do
Kalsa in nato vzpon na Figerhorn, ki bo trajal 2,5
do 3 ure. Prijetna smuka do avta in kratek
premik
do
Lucknerhausa.
Nočitev
s
polpenzionom, naslednji dan pa 4-5 urni vzpon
na Boses Weibele in opoldanski smuk v dolino. Popoldan povratek proti domu. Predviden prihod ob
20. uri! Strošek nočitve s polpenzionom, cestnine in prevoza znaša 82€! Rok za prijavo je 05.04., ker
je zasedenost Lacknerhausa zelo velika!

18.-19.05. JOHANNISBERG 3453m/nv Tradicionalna, zaključna turna smuka s štartom nad ledenikom Pasterza pod Velikim Klekom. Sprva
opravimo z nenavadnih prehodom skozi podzemlje, kjer bodo naše smuči počivale na nahrbtnikih.
Nato se panorama vrhov odpre in zavoljo količine snega predvidevam, da bo nadaljnji vzpon že
možen na smučeh. Krasna dolina med mogočnimi vršaci, na meji med Koroško in Salzburško bo
magnet, ki nas bo po dobrih 4 urah privedel do prvega vrha. Prijeten kratek spust in že bomo na
toplem, v koči Oberwalderhutte. Prijetno zavetje nam bo dalo moči za jutranji vzpon na

Johannisberg, kjer nas bo na ledeniški moreni obdajala belo-bela svetloba in občutek brezkončnosti
prostora bo pokazala, kako mali smo v enobarvnem prostoru. A kljub temu bosta volja in pogled na
dolgo »flanko« vlekla proti vrhu, katerega dosežemo v slabih treh urah. Počitek in dolga smuka v
dolino. Prihod v Mežico predvidoma ob 18. Uri!
Stroški nočitve s polpenzionom, cestnine in prevoza znaša 86€! Zaradi rezervacije so prijave možne
do 20.04.2018!

Prijave zbiram osebno na GSM 040-41-90-60 ali preko el.naslova steberteam@gmail.com!
Potrebna je popolna turno smučarska oprema z željo, da imate tudi lavinsko žolno! Prosim vas, da
si uredite zavarovanje za stroške reševanja v tujini!!!
Če bom potrebno, bomo izvedli tudi spoznavno turo, da preverimo opremo in znanje smučanja!
Lepo vabljeni v našo družbo, lepo bo!
Vodnik PD Mežica
Boštjan Lesjak

