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PLANINSKI IZLET NA GR.GEIGER 

3360M/NV 

Vzpon na nekoliko manj znano goro Visoki 

Geiger je predviden za 25.-26.avgust, z 

odhodom v petek ob 13. uri. 

Vožnja preko Celovca, Lienza, Matrea v 

dolino Virgentala in vse do končne postaje v Strednu. Vožnja  bo trajala 

nekje 3,5 ure! Še isti dan nam sledi vzpon do koče Essener-Rostocker 

Hutte, kamor bomo prispeli v slabih treh urah. Celotna dolina je bogata 

z vodnimi viri, kajti iz vseh strani nas bodo obdajali ledeniki. To je tudi 

jasni namig, da kljub sedanjim temperaturam potrebujemo topla 

oblačila in primerno obutev za uporabo lažjih ali klasičnih derez. Pri 

jutranjem vzponu na Gr.Geiger nas bo v vrhnjem delu počakal krajši 

ledenik, kjer bomo malo povadili gibanje z derezami! Višinski metri od 

koče do vrha nam narekujejo, da bomo za osvojitev vrha potrebovali 

okoli 4-5 ur zavedajoči se, da se moramo nato še spustiti v dolino. 

Po prihodu do parkirišča bomo opravili še kratek sprehod do mogočnih 

kaskad ledeniške reke Isel, kjer bomo s »knajpanjem« preganjali 

bolečine v nogah! 

Skupaj imamo za opraviti z 2000 višinskimi metri upoštevajoč, da gre za 

višino preko 3.000 metrov. Pot ni zahtevna, poteka pa večinoma po 
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grušču, kjer je vseeno potreben varen korak. Dodatnih plezalno-

tehničnih pripomočkov ne potrebujete, obvezne pa so dereze in cepin 

ali pohodne palice. Vsekakor pa ne pozabite na zaščito pred mrazom 

in vetrom, kremo za sonce in dobra sončna očala. Priporočljiva je lažja 

spalka ali osebna (potovalna-rjuha). S seboj vzemite potrjeno 

planinsko izkaznico in uredite si zavarovanje za primer reševanja v 

tujini! 

Prijave zbiramo do 

vključno 21.08. na 

elektronski naslov 

steberteam@gmail.com 

ali osebno na društvu 

PD Mežica ali pri meni v 

pisarni v Mežici. 

 

Ob predpostavki, da bo prijavljenih 8 ali 16 oseb (pogojeno s stroškom 

najema in prevoza)znaša strošek izleta  46€ in zajema strošek prevoza, 

najem kombi vozila in nočitev! Hrana je po želji iz nahrbtnika ali se 

poslužimo kulinarični ponudbi koče! 

Kaj bomo pa počeli na poti nazaj v Mežico, pa naj ostane skrivnost! 

 

Izlet vodi Boštjan Lesjak GSM 040-41-90-60  
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