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SOTESKA RAABKLAMM
v četrtek, 18.05.2017

Na zadnjem izletu smo vam obljubili, da gremo v mesecu maju na daljši izlet. Tokrat
za spremembo v sosednjo Avstrijo, kjer se bomo sprehodili v soteski Raabklamm .
Kako bomo prišli do tja? Seveda z avtobusom. Najprej po AC proti Mariboru, čez
mejni prehod Šentilj proti Gradcu v Avstriji, do mesta Gleisdorf, kjer bomo
avtocesto tudi zapustili. Pot bomo nadaljevali, do mesta Weiz, od tu pa proti
izhodišču za sostesko Raabklamm, do vasi Mortantsch. Hoje bo približno od 3,5 do
4,5 ure . Pot zaključimo pri kraju Arzberg, kjer nas bo tudi čakal avtobus. Tisti, ki
vam je takšna pot predolga, pa boste prehodili le del poti in se po isti poti tudi
vrnili. Za ta del poti bi potrebovali 1,5 do 2 uri hoje. Po vrnitvi iz soteske si bomo
seveda, če boste to želeli, ogledali še mesto Weiz. Po postanku in ogledu se bomo
odpeljali, do mejnega prehoda in naprej proti domu.
Še nekaj značilnosti o soteski Raabklamm :
- Pot poteka ob porečju in bregu reke Raab, ki je zavarovana in speljana po
galerijah in lesenih stopnicah
- Dolžina poti je caa 10 km in sodi med daljše poti v Avstriji
- Soteska je podobna tako vintgarju, kot normalni rečni soteski ali grapi
- Na poti bomo opazovali rastline in živali značilne za to področje
- Višinska razlika, ki jo bomo morali premagati med vstopom in izstopom iz
soteske znaša okoli 100 metrov.
Zaradi prehoda meje je možna tudi mejna kontrola na Avstrijski strani, zato ne
pozabite vzeti s sabo veljavni osebni dokument, zdravstveno izkaznico in
planinsko izkaznico s plačano članarino.
ČAS HOJE: od 3,5 do 4,5 ure , pot ni zahtevna, poteka po soteski in je tudi delno zavarovana

OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek.
HRANA: iz nahrbtnika ali pa kje na poti na naši strani
DATUM PRIJAVE: do torka 16.05.2017 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na AP Nova vas ( 2 ) 07.00, AP Žalec 07.10,
Migojnice 07.15 in Zabukovica 07.20 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
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