ZUGSPITZE
Tako je, po 13 letih ponovno v deželo, ki slovi bolj po industriji kot po
visokih gorah, a se vseeno najde vrh, ki ga mnogi časte, Zugspitze.
Najvišja gora Nemčije, kateri so bogovi namenili nekaj metrov več kot
našemu mogotcu, a kaj hočemo, če smo majhni, so za nas primerne
tudi majhne stvari, po večja pa odhajamo drugam.
Tako se bomo na sončen petek 14.avgusta letos podali v smeri proti
znanemu smučarskemu središču Garmisch Partenkirchnu, kjer bo
nekje naša baza za dva različna »napada« na goro.
Ker vedno želimo izlet približati in oblikovati tako, da je dostopen širši množici, smo se tudi tokrat odločili, da na goro
»prilezemo« iz dveh različnih smeri, Nemške in Avstrijske in hkrati opravimo klasičen, pohodniški vzpon in pa zahteven
feratarski vzpon, ki ga namenjamo tistim vztrajnim in izkušenim hribolazcem.
Da pa bo izlet imel tisti pravi pomen, glede na prevožene kilometre od doma do tja in seveda še nazaj, bomo vandranje
zaključili šele v nedeljo zvečer, ob uspešnem povratku v domači kraj.
Tisti udeleženci, ki boste vrh osvajali kot pohodniki, boste imeli dosti več časa za obiske ostalih znamenitosti v okolici,
hkrati pa se boste lahko ohlajali v krasnem jezeru Eibsee, kjer boste pot
začeli in ga ob povratku z gondolo tudi končali.
Drugo skupino pa čaka napornih 9 ur hoda, sprva skozi krasno, najglobljo
sotesko v Nemčiji Partnachklamm, nato preko melišč, utrjenih poti,
skalnih skokov, snežišča in po varovanih poteh vse do vrha, 2962 metrov
nad morjem, kar omogoča razgled na velik del Bavarske, Avstrije in Švice.
Zaslužen počitek na malo neprijazni infrastrukturi sredi skalne gmote in
nato bolj zaslužen spust z gondolo in železnico do našega mesta v dolini.
Skupaj si bomo izlet obogatili še z obiskom gradu Neuschwanstein in z ostalimi ogledi, katere bomo prilagodili višku
prostega časa in pa seveda glede na utrujenost udeležencev.
Nočitve bomo opravili po nomadsko, se pravi v šotorih, kar se dogovorimo po prijetih prijavah!
Glede stroškov izleta bomo strmeli, da bodo kombi vozila polna, okvirni stroški na udeleženca znašajo 155€ in
zajemajo: stroške prevoza (najem vozila, nafta, cestnine, parkirnine), 2xnočitev v kampu, enosmerni prevoz z gondolo
in obisk gradu. Ostale stroške prehrane in dodatnih ogledov krijete sami!
Prosimo vas, da si z članstvom v PD ali individualno uredite zavarovanje
za stroške reševanja v tujini, ta riziko si morate urediti sami!
Glede šotorov se dogovorimo po prijetih prijavah. Podrobne informacije o
obvezni opremi posredujemo ob prijavi, glede na izbrani način vzpona.
Kljub zavedanju, da je strošek izleta velik, je to gora, ki ima svoj čar in
želimo, da na opravljeni poti doživite čim več, za kar se bomo močno
potrudili!
Prijave zbiramo na elektronski naslov: pdmezica@gmail.com ali steberteam@gmail.com do 06.08.2015, osebno pri
vodniku ali na GSM 040-41-90-60!
Izlet vodita Marko Vogel in Boštjan Lesjak!

