Od samostanske vasi Engelberg do ledenikov Bernskega višavja
Začetek Engelberg » Konec Lauterbrunnen - Pohod od Engelberg do Lauterbrunnen
3 Dni

|

2 Noči

|

Težavnost

|

Največja težavnost

Tridnevni pohod vodi iz samostanske vasi Engelberg mimo dveh najlepših predalpskih gorskih jezer do Meiringena in naprej preko velikega in majhnega
Scheidegga do planinskih središč Grindelwald in Lauterbrunnen. Svoj pečat ji daje spektakularno ozadje velikih bernskih alpskih vrhov. Odsek je
krajinsko in kulturno zelo raznolik. Odsek Eiger-Trail tretji dan je spektakularna različica originalne poti Vie Alpine, ki pelje ob vznožju svetovno znane in
zgodovinsko impozantne severne stene Eigerja.
Priporočeno obdobje : Junij-oktober

Javna prevozna sredstva na začetni točki
Železnica Luzern-Engelberg (vsako uro)
http://www.sbb.ch

Javna prevozna sredstva na končni točki
Poštni avto Stechelberg-Lauterbrunnen (vsako uro), železnica Lauterbrunnen-Interlaken (vsakih 30 minut)
http://www.sbb.ch

Nastanitve na začetni točki
c/o Tourismusinformation Engelberg
Rifugio Alpe Selle ~ 3472622880 (sabrinabiscardini@gmail.com)

Koristni topografski zemljevidi

Ref. št. / Naslov

Založba

245 T Stans
255 T Sustenpass
254 T Interlaken
Jungfrau Region 18

Merilo

Swisstopo
Swisstopo
Swisstopo
Hallwag Kümmerly + Frey, ISBN 3-259-00886-1

Dan 1 : Engelberg - Meiringen
Težavnost
| Čas hoje 12h23 min |

1887 m |

1:50'000
1:50'000
1:50'000
1:60'000

2290 m

Povezane etape :
C8
S strmim vzponom do planine Gerschnialp zapustimo kraj Engelberg v južni smeri. Gorska pot vodi mimo jezera Trübsee do prelaza Jochpass. Do tu se
lahko pripeljemo tudi z vzpenjačo. S prelaza pot vodi navzdol do planine Engstlenalp. Po kratkem vzponu dosežemo planino Tannalp, kjer nas v goste
vabijo razstavna sirarna, hotel in gorsko jezero. Od tu vodi pot po grebenu s čudovitim razgledom na Bernske Alpe do Balmeregghorna in nato naprej do
Planplatten. Od tukaj lahko dolgo različico spusta do Meiringena skrajšamo z vzpenjačo.

Naravna in kulturna dediščina oz. odgovarjajoče spletne strani
Aareschlucht Innertkirch-Meiringen : http://www.aareschlucht.ch/
Freilichtmuseum Ballenberg : http://www.ballenberg.ch/
Sherlock Holmes in Meiringen : http://www.sherlockholmes.ch/

Nastanitve
Restaurant
Gerschnialp
Berghotel Trübsee
Bärghuis Jochpass
Hotel Engstlenalp
Berggasthaus Tannalp

Ritz-

+41 41 639 50 92
+41 41 637 11 87 +41 41 637 11 87 +41 41 637 11
E-mail : info@jochpass.ch
87
+41 33 975 11 61 +41 33 975 13 61
E-mail : hotel@engstlenalp.ch
+41 (0) 41 669 12 41
E-mail : info@tannalp.ch

Dan 2 : Meiringen - Grindelwald
Težavnost
| Čas hoje 7h50 min |
Povezane etape :
C9

E-mail
:
info@gasthauswww.gasthaus-gerschnialp.ch
gerschnialp.ch
E-mail : truebsee@titlis.ch
http://www.truebseehof.ch

+41 41 637 22 12

1377 m |

938 m

http://www.jochpass.ch
http://www.engstlenalp.ch
http://www.tannalp.ch/index.html

Meiringen zapustimo v smeri proti slapovom Reichenbachfälle, ki so pridobili svetovni sloves s Sherlockom Holmesom. Čez Rosenlaui se povzpnemo na
Grossen Scheidegg, nato položno sestopamo vzdolž vznožja Wetterhorna in prispemo do etapnega cilja, Grindelwalda. Dejansko se lahko v vsakem
naselju te etape odločimo za avtobusni prevoz, ki je na voljo na progi Meiringen-Grindelwald.

Naravna in kulturna dediščina oz. odgovarjajoče spletne strani
Reichenbachfälle : http://www.reichenbachfall.ch/
Rosenlauischlucht : http://www.rosenlauischlucht.ch/
UNESCO-Naturwelterbe Jungfrau-Alletsch-Breithorn : http://www.jungfraualetsch.ch/

Nastanitve
Gasthaus Zwirgi
Hotel Rosenlaui
Hotel Chalet Schwarzwaldalp
Berghotel Grosse Scheidegg
Hotel Wetterhorn

+41 33 971 29 12
+41 33 971 35 15
+41 33 853 67 16
+41 33 853 12 18

Dan 3 : Grindelwald - Lauterbrunnen
Težavnost
| Čas hoje 7h40 min |

E-mail
E-mail
E-mail
E-mail
E-mail

1450 m |

: gasthaus@zwirgi.ch
: info@rosenlaui.ch
: info@schwarzwaldalp.ch
: info@grosse-scheidegg.ch
: wetterhorn@grindelwald.ch

http://www.zwirgi.ch
http://www.rosenlaui.ch
http://www.schwarzwaldalp.ch
www.grosse-scheidegg.ch
www.hotel-wetterhorn.ch

1690 m

Povezane etape :
C10
Odsek Eiger-Trail se v Alpiglenu, na pol poti vzpona do majhnega Scheidegga, odcepi od originalne poti Vie Alpine in vodi preko planinskih pašnikov in
strmih melišč do vznožja in vzdolž svetovno znane severne stene Eigerja do ledeniške postaje Eigergletscher. Ob lepem vremenu je včasih mogoče z
vojaškim daljnogledom celo opazovati alpiniste in plezalce v eni od najvratolomnejših poti. Spust do Lauterbrunnena najprej vodi do ledeniške morene v
smeri planine Wengernalp. Alternativno lahko z ledeniške postaje Eigergletscher sestopite tudi do majhnega Scheidegga, kjer se stotine turistov drenja
okoli hotelov in železniškega kolodvora. Kdor je utrujen, lahko za dolgi spust do Lauterbrunnena uporabi železnico.

Naravna in kulturna dediščina oz. odgovarjajoče spletne strani
UNESCO-Weltnaturerbe Junfrau-Aletsch-Bietschhorn : http://www.jungfraualetsch.ch/

Nastanitve
c/o Tourismusinformation Jungfrau

www.myjungfrau.ch

Opozorilo

Ti podatki ustrezajo informacijam objavljenim na spletni strani www.via-alpina.org v času ko ste jih naložili. Podatke je zbralo veliko število lokalnih partnerjev v vseh alpskih regijah. Po regijah
se ti podatki aktualizirajo v različnih časovnih obdobjih. Zavedamo se da prihaja tudi do netočnosti in razlik v kakovosti. Če morebiti opazite kakšno pomanjkljivost vas prosimo da uporabite
funkcijo «Komentarji» na vsaki posamezni etapi na spletni strani in nam jo sporočite. Hvala.

Avtorji: glej www.via-alpina.org/sl/credit
Datum izvoza : 21.1.16

