PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN

GOLICA – gora, ki cveti tudi poleti
Eden najbolj prepoznavnih vrhov Karavank svoj vrhunec obiska doživi vsako pomlad, ko cvetijo narcise.
Vendar tudi poleti in jeseni boste na Golici uživali v pisanih karavanških grebenih, ki vas bodo prevzeli z
razgledi na Julijske Alpe in avstrijsko Koroško.
Nekateri pravijo, da je Golica postala tako znana zaradi Avsenikove, danes ponarodele, skladbe Na Golici, drugi
to pripisujejo narcisam. Ne glede na to, kdo je bolj “kriv” za njeno popularnost, je ta popolnoma upravičena.
Vrh Karavank, ki se dviguje nad Jesenicami, nas že ob vzponu navdušuje z bogato naravo in razgledi na sosednje
Julijske Alpe, zgornjesavsko dolino in na avstrijski strani na velik del avstrijske Koroške.
Na Golico pohodniki najpogosteje izberejo pot iz Planine pod Golico ali nekoliko višje od Taborniškega doma.
Na dobri 2 uri in pol dolg vzpon se odpravimo primerno opremljeni, saj se še posebej v poletnem času vreme
lahko hitro spremeni. Pod vrhom se lahko okrepčate z odličnimi planinskimi jedmi v Koči na Golici, v kateri je
bila v projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken vzpostavljena tudi info točka.
Nove etape Panoramske poti v Karavankah
Če si želite klasično pot na Golico popestriti s panoramskimi razgledi, se lahko podate na eno ali več etap
Panoramske poti (nemško Panoramaweg Südalpen), ki poteka po Karavankah. V projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken je dobila 4 nove etape, ki potekajo od Koče na Golici mimo sedla Rožca, planine Dovška
Rožca, Kepe in Tromeje do vasi Thörl-Maglern (Vrata-Megvarje) v občini Arnoldstein (Podklošter).
Planinska pot Planina pod Golico - Golica
Izhodišče: Planina pod Golico (Slovenija)
Višinska razlika: 855 m
Zahtevnost: lahka označena pot
Planina Rožca (Roschitzaalm) - Jekljevo sedlo (Eckelsattel) - Golica (Kahlkogel)
Izhodišče: Koča na planini Rožca (Rosenkogel Hütte) (Avstrija)
Višinska razlika: 335
Zahtevnost: lahka označena pot
2-dnevni panoramski izlet Planina pod Golico - Golica - Stol
Izhodišče: Planina pod Golico (Slovenija)
Višinska razlika: 3.100 m
Zahtevnost: zahtevna označena pot

