Gr.Wiesbachhorn 3564m/nv
V izogib temu, da bi zavoljo letošnjih temperatur popolnoma pregoreli,
smo v planinskem društvu poskrbeli za avgustovsko ohladitev.
Tokrat se bomo podali v predele, kjer nam bo sneg pod nogami vsaj
malo ohladil misli in nam pognal svežo kri po žilah.
Grose Wiesbachhorn, gora, ki je zagotovo edinstvena predvsem zaradi
okolja v katerem je nastala, hkrati pa zaradi človeške iznajdljivosti in
milijone ur dela naših prednikov, ki so zavoljo gospodarske koristi
izgradili prav posebno infrastrukturo, katero bomo sprida izkoristili za
prijetnejši dostop na goro in hkrati za popestritev celotnega izleta.
Od doma se bomo odpravili že ob 3.30 uri zjutraj, se preko Celovca, Villacha, Lienza povzpeli po dolini Felbertauern, se nato
spustili v mestece Mittersill in kaj hitro prispeli do znanega smučarskega središča Kaprun, kjer se prične naša nova avantura. Pot
na goro je zahtevna, gre za kombinacijo kopnega in snežnega vzpona kar pomeni, da je za vse, ki se bodo pridružili vzponu na
3564metrov visok vrh, obvezna zimska oprema ( dereze-nastavljene na čevlje, ki jih boste nosili, cepin, plezalni pas, dve vponki
in čelada, vsekakor tudi rokavice in morebiti gamaše, da si ne poškodujete hlač).
Časa za vzpon in sestop imamo 7
ur, kar pomeni, da se bomo temu
tudi morali prilagajati. Smo
namreč vezani na prevoz nazaj v
dolino, katerega ne smemo
zamuditi.
Turo
priporočamo
pohodnikom, ki so vešči hoje z
derezami in so fizično pripravljeni
za 7 ur hoje.
Ker pa v društvu nismo pozabili
tudi na tiste, ki bi jim izlet zagotovo polepšal poletne mesece, niso pa ravno željni vzponov, smo se odločili, da poskusimo
izpeljati 3 kombinacije izleta in sicer:

I.varianta (vzpon na vrh) cena 67,00€
Osnovna verzija planinskega izleta z vzponom na vrh Wiesbachhorna in vrnitev domov

II. varianta (vzpon na vrh in dodaten dan za oglede) cena 98,00€
Osnovna verzija planinskega izleta z vzponom na vrh Wiesbachhorna in dodaten dan
za ogled naravnih znamenitosti v dolini Saalachtal ( Lamprechtshöhle-vodna jama,
Seisenbergklamm in Vorderkaserklamm-čudoviti soteski! (šotor, spalna vreča,
spalna podloga). V ceni je nočitev že upoštevana!

III. varianta (turističen izlet) cena 87,0€
Turističen, atraktiven
vzpon do akumulacijskega jezera
Kaprun
Hochgebirgsstauseen brez vzpona na goro, ter ogled naravnih čudes v dolini
Saalachtala
(
Lamprechtshöhle-vodna
jama,
Seisenbergklamm
in
Vorderkaserklamm-čudoviti soteski, pika na I pa še soteska pod Kitzstainhornu
Sigmund Thun klamm!
Torej, ni več razlogov, da svoje partnerke ali prijatelje pustite doma in jim nato svoja
doživetja le opisujete, tokrat jih povabite v našo družbo.

Mogoče bi bilo opravičeno, če bi vse skupaj zapisali bolj
»evforično«, ker narava resnično ponuja vse in še več, a
pustimo vam, da si občutke oblikujete po svojih načelih in
navdušenje delite z nami, ko boste obdani z vsem, kar vam bo
ta izlet pričaral. Lahko izdamo le to, da je povratek domov po
drugi poti kar pomeni, da boste videli še več prekrasne
pokrajine, hkrati pa se boste zapeljali še z avto vlakom skozi
predor Mallnitz!

Ob prijavi, ki jo izvedete na Planinskem društvu v Mežici do
21.08. navedite za katero varianto se prijavljate, mi pa se
bomo na osnovi števila prijav za posamezno varianto potrudili, da jih izpeljemo, kot smo jih zasnovali.
Prav gotovo pa se zavedamo tudi tega, da stroški takšnega izleta niso majhni, zato vam podrobno navajamo posamezne stroške:


Prevoz (najem kombi vozila, gorivo, vinjeta, gorski prelazi, predori, parkirnine, avto vlak) upoštevajoč, da je vozilo v
celoti zapolnjeno 47,00€ na osebo



Neizogiben prevoz do akumulacijskega jezera-izhodišče za goro 19,50€ na osebo



Ostali ogledi v dolini Saalachtal 21,00€ na osebo



Društvo bo poskrbelo za pijačo v vozilih, organizacijo in
prijetno vodenje

Za člane PD Mežica se prizna 8,00€ popusta!

Na izlet se odpravljamo v soboto 24.08., ob 3,30 uri izpred avtobusne postaje v
Mežici, ostali, ki se nam bodo pridružili od drugje, se dogovorimo za zborno
mesto.
Prijave na pdmezica@gmail.com ali osebno na društvu, ob prijavi se izvede tudi
plačilo!
Za vsa dodatna pojasnila pa lahko pokličete vodnika Boštjana Lesjak na GSM 04041-90-60, kateri vas skupaj z ostalimi vodniki PD Mežica vabi na nepozaben izlet!

