
 

                       V SOBOTO, 8. SEPTEMBRA 2018 OB 5.00 URI NA GLAZIJI 

PD ZZV CELJE vabi vse člane in ljubitelje lepe narave na zanimiv planinski pohod  - 

KRIMMLSKE SLAPOVE. 

Dobimo se na že znanih AP in ob 4.45 uri na  AP NOVA VAS ter ob 5,10 uri  na AP  v ŽALCU. 

Od  tu se odpeljemo proti  Dravogradu, Viču, Lavamundu, Beljaku, Lienzu in naprej po 

slikoviti panoramski cesti-Felbertauernstrasse, ki vodi skozi glavni gorski greben Visokih Tur. 

Postanek za jutranjo kovico in zajtrk iz nahrbtnika bo v idilični gorski vasici Matrei. Nato 

nadaljujemo z vožnjo  skozi Felbertuern- tunel do Mittersilla in naprej do   Krimmla, ki je tudi 

izhodišče za naš pohod. 

Krimmlski slapovi so eni izmed najlepših v alpskem svetu in se uvrščajo  med največje v 

Evropi, nekateri  jih uvrščajo  po velikosti na peto mesto na svetu. Njihove vode grmijo z  vso 

močjo  čez skalno pogorje v gozdnato dolino  reke Salzach. Igra številnih kaskad, tolmunov in 

obilica padajoče vode vas bo zanesljivo očarala. 

 Našo pot  pričnemo  do prvega slapa na višini 1070 m in jo  bomo prehodili v 20 minutah.  

nato jih sledi še devet do višine 1460 m. Najmogočnejši slap je tudi  najvišji s svojo višino 

padajoče vode 385 m. Pohodniki se bodo sami odločili do katerega slapa se bodo povzpeli, 

vendar ocenjujemo, da lahko obiščemo vse slapove s primerno planinsko opremo (visoki 

čevlji, pohodne palice ) v štirih urah. V prikupnih restavracijah, ki so ves čas ob poti, pa se 

boste lahko tudi okrepčali. Možno pa bo tudi obiskati Svet vodnih čudes  z  multivizijsko 

predstavitvijo  - »WasserWunderWelt. 

Pohod je primeren za vse starostne skupine, še posebno  za očbudovalce slapov in moči 

padajočih voda. 

Prijavnina za lastne stroške je 40 € ( na 45 prijavljenih )  in zajema: kilometrino, cestnino, 

stroške tunelov in dnevnico voznika.  

Prijave sprejemata vodnika Stanko GAŠPARIČ,  tel.št. 041 862 214 in Franjo KUNEJ, tel.št. 031 

706 509, e-pošta: franjokunej@gmail.com. 

Ne pozabite na veljavni dokument ! 
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