~ Planinsko društvo Ribnica ~

Planinsko društvo Ribnica vas vabi v Italijo na

A: MONTE COGLIANS (ali Hohe
Warte, 2780 m, najvišji vrh
Karnijskih Alp) in B: MT. FLORIZ

(2184 m)
– 1. skupna tura s CAI XXX. Ottobre
Trieste
Kdaj: v soboto, 8. julija 2017.
Odhod: ob 4.30 z glavne avtobusne postaje
Najvišji vrh Karnijcev – Mt. Coglians s Polinika, arhiv splet
pri cerkvi v Ribnici.
• Prevoz: organiziran.
• Izhodišče poti: Rifugio Tolazzi (1350 m).
• Načrt poti:
A: Rifugio (koča) Tolazzi (1350 m)–del poti po poti
št. 144–nato desno po poti št. 145 do vstopa (na
višini 1880 m) v zelo zahtevno pot Ricarda
Spinottija »Hoher Gang«–ZZ pot (Ricardo Spinoti)–
greben Stella (2200 m)–pot št. 143 (zgornji del poti
na vrh je zelo zahteven)–Mt. Coglians (2780 m)–
pot št. 143–škrbina Forcella Monumenz–(morda še
na Pic Chiadin)–Rifugio O. Marinelli (2122 m)–
planina Casera Morareet (1682 m)–Rifugio Tolazzi
(1350 m).
B: Rifugio Tolazzi (1350 m)– Rifugio O. Marinelli
(2122 m)–Mt. Floriz (2184 m)–Rifugio Tolazzi
Koča (Rifugio) O. Marinelli z Mt. Cogliansom v ozadju, arhiv splet
(1350 m).
• Zahtevnosti poti: A: zelo zahtevna pot in kondicijsko zahtevna tura. B: lahka pot.
•
•

Čas hoje (okvirno): A: 10 ur. B: 6 ur.
• Potrebna oprema in dokumenti: potrebna je vremenu in razmeram primerna planinska oprema za hojo,
malica in pijača (vzemite dovolj vode), osebni dokument, veljavna planinska izkaznica za leto 2017 in
varen korak. Za skupino A še: čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet, rokavice za ferate.
• Prijave z akontacijo: v torek, 4. julija, ob 19. uri, v pisarni PD Ribnica, Škrabčev trg 5, Ribnica. Akontacija
30 EUR se plača ob prijavi.
•

• Opis:

Vabimo vas na prvo skupno turo s planinskim društvom CAI XXX. Ottobre Trieste iz Trsta. Pohod je bil
načrtovan že za lansko leto, a je zaradi slabega vremena pohod dvakrat odpadel. Gostili nas bodo prijatelji iz
Trsta, ki nas vabijo na mogočni: Monte Coglians (furlansko Coliàns, nemško Hohe Warte), ki je z 2780 metri
najvišja gora Karnijskih Alp. Nahaja se v njihovem osrednjem delu zahodno od mednarodnega mejnega
prehoda Plöckenpass (Monte Croce Carnico) na meji med Avstrijo in Italijo. Gora je znana tudi po vojaških
bitkah, ki so tu potekale med 1. svetovno vojno.
RAZGLED: Z vrha Cogliansa, na katerem stoji križ in zvonec, je čudovit razgled po celotnih Karnijskih Alpah, v
lepem vremenu pogled seže vse do Julijskih Alp s Triglavom, Lienških Dolomitov, in celo do Ankogla in
Marmolade ter seveda vseh čudovitih vmesnih planin in gora.
Gremo skupaj varneje v gore!

Pripravila: Zdenka Mihelič

~ Planinsko društvo Ribnica ~
Iz Ribnice se bomo peljali prek Cerknice, Unca, Postojne do Fernetičev, kjer nas bodo sprejeli prijatelji iz Trsta.
Nato pa naprej mimo mest in krajev Udine, Tolmezzo, Forni Avoltri, Collina do parkirišča pri Plan Val di Bos
(koča Tolazzi).
Skupina A: Pot bo krožna, s parkirišča Plan Val di Bos pri koči Tolazzi se bo skupina A podala po poti št. 144
proti koči Lambertenghi Romanin, a bo kar nekaj pred kočo zavila desno na pot št. 145 – vse do vstopa na zelo
zahtevno pot Ricarda Spinottija (na višini 1880 m). Pot R. Spinottija (Sentiero Attrezzato Spinotti) zaradi
bogatega cvetja imenujejo tudi »Hoher Gang«, sicer pa je to zelo zahtevna zavarovana pot. Ko se ta pot konča,
pridemo na večje melišče in greben Stella (2200 m), kjer je razpotje: levo navzgor do našega vrha, desno dol do koče
Marinelli. Po 15 minutah se na razkrižišču ponovno držimo leve in se po poti št. 143 (zadnji del zelo zahteven)
povzpnemo na najvišji vrh Karnijcev: Mt. Coglians ali Hohe Warte.
Sestopili bomo po isti poti do razkrižišča proti poti Spinotti in proti škrbini Forcella Monumenz (morda do koče
Marinelli sestopimo mimo vrha Piz Chiadin – odvisno od razmer, skupine, časa in vremena) ter bomo nadaljevali proti
koči Olinto Marinelli Carnia, ki je že odprta in ponuja vrsto dobrot.
Nato sestopimo skupaj s skupino B še od koče Marinelli do koče Tolazzi, kjer nas bo čakal naš prevoz.
Skupina B: se bo povzpela od koče Tolazzi do koče Olinto Marinelli Carnia in imela ves čas dneva zase, za
uživanje v razgledih, cvetju in lepotah gora. Od koče Tolazzi bo skupina nadaljevala po poti št. 143; po gorski
cesti, nato pa v ostrem levem ovinku zapustila cesto in nadaljevala po kolovozu, ki kmalu preide v stezo. Sledi
vzpon skozi gozd ob potoku Morareto, nato pa se ponovno priključi gorski cesti, ki ji bo skupina sledila vse do
Casera Morareet, kjer je tudi označeno razkrižišče. Tu bo skupina zapustila gorsko cesto in se usmerila desno
(proti vzhodu) in se pričela vzpenjati po travnatih pobočjih z lepim razgledom na bližnje vrhove. Pot bo nato
zavila rahlo v levo, sledi le še nekoliko strmejši vzpon proti koči Marinelli. Od koče Marinelli se bo skupina
povzpela na bližnji vrh Mt. Floriz (ca. 40 min hoje od koče Marinelli), pot poteka po grebenu. Kdor ne bo želel
na vrh, lahko počaka pri koči. Sestop: skupaj s skupino A do koče Tolazzi in k našemu prevozu.
Previden, varen korak je naše vodilo. Na vrhu smo šele na polovici poti, naš cilj je varen sestop in povratek
domov.
• Vodja pohoda iz PD Ribnica: Zdenka Mihelič, vodnik PZS, informacije: 041 222 358.
Srečno in varen korak,
PD Ribnica

Zemljevid cestne poti
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