PROGRAM POVEZANIH IZLETOV ALPE ADRIA KARAVANKE/KARAWANKEN

TROMEJA - sinonim povezanosti treh držav,
na katerega se lahko podate s kolesom ali peš
Ne glede na letni čas in izbiro države za izhodišče, Tromeja omogoča aktivnosti na prostem za vse generacije
- za mlade po letih in po srcu - pohodnike, kolesarje in pozimi tudi za smučarje. Tromeja je območje stičišča
treh kultur - romanske, germanske in slovanske. Gora, katere ime živi v senci zgodovinskega pomena območja, se imenuje Peč. Zato pri iskanju pohodnih poti ne spregljete usmerjevalnih tabel za Peč oz. nemško
Ofen. Na večini planinskih in kolesarskih tabel pa boste sledili Tromeji oz. nemško Dreiländereck.
Najpogostejše izhodišče so Rateče
V središču Rateč ne boste mogli spregledati usmerjevalnih tabel za Tromejo, tako za pohodnike kot tudi kolesarje. Prvi raje izbirajo planinsko pot, čeprav je v poletnih mesecih zaradi vročine pogosta izbira tudi gozdna
cesta, ki je označena kot del 5. etape turnokolesarske poti Trans Karavanke. Drugo najpogostejše izhodišče je
Korensko sedlo, s katerega se podajajo planinci iz Avstrije in Slovenije.
Tretja možnost za vzpon na Tromejo poteka iz avstrijskega Arnoldsteina. Od tu vodi na vrh Tromeje trisedežnica, ki obratuje tudi poleti. Ob smučišču poteka tudi tematska pot, dolga 7 kilometrov, ki se prične v Seltschachu in ima 11 postaj, na kateri bodo tako otroci kot tudi odrasli na zanimiv način spoznavali zgodovino in
kulturo tega območja. Pot je bila urejena v projektu Alpe Adria Karavanke/Karawanken.
Koča na Tromeji je odprta vsak dan 9. do 16. ure.
Planinska pot Rateče-Tromeja
Izhodišče: Rateče (Slovenija)
Višinska razlika: 643 m
Zahtevnost: lahka označena pot
Planinska pot Korensko sedlo-Tromeja
Izhodišče: mejni prehod Korensko sedlo (Slovenija in Avstrija)
Višinska razlika: 436 m
Zahtevnost: lahka označena pot
Tematska pot GRENZgenial
Izhodišče: Seltschach (Avstrija)
Višinska razlika: 807 m
Zahtevnost: lahka označena pot
Obratovanje žičnice lahko preverite na tej povezavi.

Nezahtevna pot, na katero odidemo primerno opremljeni
Ne glede na to, da veljajo vse tri poti za lahko planinsko pot, se na pohod odpravimo primerno obuti in opremljeni. Pot iz Rateč po planinski poti traja dobro uro in pol, po cesti pa 2 uri. S Korenskega sedla pa prav tako 2
uri. Z avstrijske strani pa 2 uri in pol. Na vrhu gore Peč in na območju Tromeje, kjer so razgledna točka, spominsko obeležje in koča, se zagotovo zadržimo dobro uro - še posebej, če si privoščimo dobro kosilo v bližnji
koči. Pot navzdol bo nekoliko krajša, vendar previden korak ni nikoli odveč. Skupno si za pohodni izlet rezervirajte od 3 do 4 ure.
Turnokolesarska pot Trans Karavanke
5. etapa turnokolesarske poti Trans Karavanke se prične v Mojstrani in na poti skozi Kranjsko Goro in Rateče
povzpne na Tromejo, od koder se nadaljuje do Korenskega sedla. Od tu se po javni cesti spustite do Rateč in
nadaljujete proti izhodiščni točki v Mojstrani. Seveda si pot lahko tudi prilagodite in skrajšate: pričnete v Ratečah in se povzpnete na Tromejo, nato pa izbirate lahko med nadaljevanjem proti Korenskem sedlu in povratku
v Rateče ali pa se po isti poti, po kateri ste se vzpeli na Tromejo, vrnete na izhodišče v Ratečah.
Možna je tudi vožnja v obratni smeri, z izhodiščem na Korenskem sedlu.
5. etapa Trans Karavanke: Mojstrana-Kranjska Gora-Tromeja-Korensko sedlo
Dolžina: 33,5 km
Višinska razlika vzpona: 1.050 m
Krajša različica 5. etape Trans Karavanke: Rateče-Tromeja-Korensko sedlo
Dolžina: 19 km
Višinska razlika vzpona: 700 m
IDEJA ZA POVEZAN IZLET NA TROMEJO V SLOVENIJI IN AVSTRIJI
Pot pričnete v Ratečah in se peš odpravite na Tromejo. V koči na Tromeji se okrepčate (na svoj račun bodo še
posebej prišli tisti, ki imate radi različne vrste zavitkov s tradicionalno vanilijevo kremo, cmokov in cesarjevega
praženca), nato pa se odpravite na tematsko pot GRENZgenial na avstrijski strani. Na vrh Tromeje se vrnete z
žičnico, nato pa peš nadaljujete spust do izhodišča v Ratečah.

