Creta di Collinetta, Karnijske Alpe (2238 m)

Kdaj, kje

V soboto, 19. septembra 2020, ob 05h00 izpred Mercatorja Primskovo

Kako

Z minibusom

Opis poti

PD Iskra Kranj vabi na planinski izlet na Creto di Collinetto oz. Frischenkofel,
2238m visok gorski masiv v Karnijskih Alpah. Gora se nahaja na obmejnem
območju med avstrijsko deželo Koroško in Furlanijo-Julijsko krajino v Italiji. Čez vrh
poteka državna meja. Staro ime je Cellon, ki se uporablja večinoma pogovorno.
Jutranja vožnja nas bo peljala po Gorenjski do Podkorena, kjer se bomo glede na
COVID situacijo odločili, ali bomo pot nadaljevali skozi Avstrijo ali Italijo. S hojo
bomo pričeli na prelazu Passo di Monte Croce Carnico / Plockenpass, od koder se
bomo najprej po vojaški mulatjeri skozi gozd in nato po stezi preko travnikov pod
strmimi pobočji gore povzpeli proti vrhu. Pot nas pripelje do vzhodnega vrha
(2228m), kjer stoji križ, na zahodni vrh (2238m) pa se lahko povzpnemo po stezi
med skalami. Ob poti nas bodo spremljali ostanki iz 1. svetovne vojne in tudi lepši
pogledi na gorsko cvetje.
Sestopili bomo po smeri pristopa, vrnitev v Kranj v (zgodnje)večernih urah.

Zahtevnost
in trajanje

Pot sicer ni zahtevna, je pa mestoma "zračna" zato ni primerna za vrtoglave!
Skupaj (daljši postanki niso všteti) okrog 7 ur hoje. Potreben je zanesljiv korak in
toliko kondicije, da pot brez zdravstvenih težav zmorete.

Potrebna
oprema

Planinska obutev z dobrim podplatom, pohodna oprema za visokogorje z zaščito
proti vremenskim pojavom, palice, hrana in pijača iz nahrbtnika. Osebna prva
pomoč.
Osebni dokument za prestop meje in potrjena planinska izkaznica za 2020.

Vodnika

Klemen Ručigaj in Žiga Hočevar

Strošek

26 € za člane PD Iskra Kranj

Prijave:

* Klemen Ručigaj, tel. 051 693 294, klemen.rucigaj@gmail.com
* Žiga Hočevar, tel. 031 304 040, ziga.hocevar@gmail.com
* Vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18.uro ali na TRR društva.
Ob prijavi sporočite kontaktni podatek! Prijava je veljavna s potrdilom vodnika.

Rok prijav

Do srede 16. septembra

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodniki pridržujejo pravico do spremembe cilja,
termina ali odpovedi ture.
Vljudno vabljeni člani PD in PZS!
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