Radstättske Ture - Grosses Gurpitscheck (2.526m)

Kdaj, kje

V soboto, 29. avgusta 2020; ob 05h00 izpred Mercatorja Primskovo

Kako

S posebnim velikim avtobusom

Kaj

Tudi letos vas vabimo na skupni planinski izlet PD Iskra Kranj in PD Železniki v tuje
gore. Odpravili se bomo v Radstättske Ture, na Gr. Gurpitscheck (2.526m) pri
turističnem središču Obertauern. Za goro so značilna čudovita gorska jezerca,
raznovrstne gorske cvetlice in enkratni razgledi z vrha.

Opis poti

Jutranja vožnja po Gorenjskem in avstrijskem Koroškem z nujnimi vmesnimi
postanki do kraja Schaidberg pri Obertauern na Solnograškem, kjer bo izhodišče
ture. Od tod zložen vzpon najprej po kolovozu in nato po planinskih poteh po
pobočju Gollitschspitze (2.247m) do gorskega jezerca Twenger Almsee
(2.120m). Od tod se bomo po hrbtu in mestoma strmejšem vršnem delu gore
povzpeli na vrh (pristop na sam vrh je olajšan z jeklenico). Razgledi med potjo in
z vrha so čudoviti - na Nizke in Visoke Ture z Grossglocknerjem, Severne
apneniške Alpe z legendarnim Watzmannom in na množico gorskih jezerc.
Razgled sega do naših Alp. Po počitku in razgledih se bomo v smeri vzpona vrnili
na izhodišče, kjer nas bo čakal avtobus. Če bo čas dopuščal, se bomo pred
povratkom ustavili na Obertauern. Povratek v Kranj v (zgodnje)večernih urah.

Zahtevnost in
trajanje

Nezahtevna, mestoma zmerno zahtevna pot (zanesljiv korak in nekaj kondicije,
900m viš. razl.). Vzpon 3.15h, skupaj 6.15h hoje. Pristop na sam vrh je olajšan z
jeklenico (zahtevnost A/B). Tura je primerna tudi za družine z otroki od 12. leta
dalje, vajenih planinske hoje.

Priporočljiva
oprema

Pl. obutev z vibram podplatom, pohodne palice; hrana in pijača iz nahrbtnika,
zaščita proti vremenskim pojavom (visokogorje), prva pomoč. Nekaj evrov za
priboljške med potjo. Za pristop na vrh priporočljiv prusik 5m 8mm, 2 hms vponki.
Osebni dokument (prestop meje) in potrjena planinska izkaznica za 2020 !

Vodnika

Uroš Prelovšek in Klemen Ručigaj

Strošek

28€ (za člane obeh PD in PZS)

Prijave

Člani PD Iskra Kranj se lahko prijavite pri pri vodnikih:
* na e-mail prelovsek@gmail.com ali na gsm 040 255 163 (Uroš Prelovšek);
* tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com (Klemen Ručigaj).
Ob prijavi sporočite svoj kontakt! Prijava velja le s potrdilom vodnika.

Rok prijav

sreda, 26. avgust

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do sprememb ali
odpovedi ture. Prosimo za upoštevanje ukrepov v zvezi s koronavirusom.

(in vodniki/vodnice PD Železniki)

Vljudno vabljeni člani PD in PZS !
spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

