
 

 
 
 
 
 
Evropski zimski pohodniški dnevi po dolini Pillersee 

Od četrtka, 9., do nedelje, 12. marca 2023 

 

PROGRAM POHODOV ... 
 
Četrtek, 9.3.2023 
Individualni prihodi udeležencev. 
17.00: Vodenje po vasi Fieberbrunn - zbirališče pisarna TVB Fieberbrunnu - trajanje ca. 1 uro. 
18.30: Otvoritveni večer - vaško središče Fieberbrunn. 
Uradni pozdrav, glasbena spremljava, bife s tirolskimi specialitetami. 
 
 
Petek, 10.3.2023 
POHOD: Hochfilzen „Po poteh biatlonskega SP do koče Hoametzlhütte" (srednja) 
Zbirališče/ izhodišče: 9.30 pred turistično pisarno Hochfilzen / občinski urad. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 4,5 h, 260 v. m. navzgor/navzdol, 11,5 km. 
NAMIG: Sankanje od koče Hoametzl v dolino (čas hoje se tako skrajša za ca. 45 minut). 
Možnost oskrbe: Koča Hoametzlhütte, lokali v središču vasi Hochfilzen. 
 
POHOD: St. Ulrich ob jezeru Pillersee „Krožni pohod okoli jezera Pillersee do božjepotne 
cerkve Sv. Adolarija" (lahka) 
Zbirališče/ izhodišče: 9.45 pred turistično pisarno v Sv. Ulrichu ob jezeru Pillersee. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 1 h 15 min, 10 v. m. navzgor/navzdol, 5 km. 
Možnost oskrbe: Gostilna Sv. Adolarija, restavracija Forellenranch, lokali v središču vasi Sv. Ulrich 
ob jezeru Pillersee. 
 
POHOD: Sv. Ulrich ob jezeru Pillersee „Aurunde" (lahka) 
Zbirališče/ izhodišče: 12.45 pred turistično pisarno Sv. Ulrich ob jezeru Pillersee. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 2 h 15 min, 50 v. m. navzgor/navzdol, 6,5 km. 
Možnost oskrbe: Landhotel Strasserwirt, lokali v središču vasi Sv. Ulricha ob jezeru Pillersee. 
 
VEČERNI POHOD: Pohod z laternami/baklami do jezera Lauchsee (lahka) 
Zbirališče/ izhodišče: 17.30 na dolinski postaji žičnic Fieberbrunn. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 1 h 30 min, 50 v. m. navzgor/navzdol, 3,7 km Weisenbläser. 
Pogostitev ob jezeru Lauchsee: 
Kuhano vino, punč, golaž, ječmenova juha (vegetarijanska alternativa), sladek desert (buhtlji z 
vanilijevim prelivom). 
Pogostitev plačate na licu mesta. 
 
  



 
 
 
 
 
 

 
Sobota, 11.3.2023 
POHOD: Fieberbrunn „Prek Zillstatta do srednje postaje Streuböden" (srednja) 
Zbirališče/ izhodišče: 9.30 pred turistično pisarno Hochfilzen. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 4 h 30 min, 550 v. m. navzgor/navzdol, 13 km. INFO: Na poti nazaj 
lahko uporabite gondolsko žičnico. 
Možnost oskrbe: Gostilna Streuböden Alm, lokali v središču vasi Hochfilzen. 
 
POHOD: Fieberbrunn „Krožna pot Granbach" 
Zbirališče/ izhodišče: 9.30 pred pekarno Brotkultur v Roseneggu. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 2 uri, 140 v. m. navzgor/navzdol, 8,2 km. INFO: Na poti nazaj delno 
z regionalnim avtobusom. 
Možnosti oskrbe: Če na poti nazaj izstopite v Roseneggu Cafe Bäckerei Brotkultur, Cafe Laurens 
& Lena, Bistro SPAR Markt. Sicer lokali v središču vasi Fieberbrunn. 
 
POHOD: Fieberbrunn „Krožna pot Buchensteinwand I. del - od Pfaffenschwendta do 
središča vasi" (lahka) 
Zbirališče/ izhodišče: 13.30 na avtobusni postaji Fieberbrunn Pfaffenschwendt. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 1 h 30 min, 10 v. m. navzgor/ 120 v. m. navzdol, 4,4 km. 
Možnosti oskrbe: Lokali v središču vasi Fieberbrunn. 
 
VEČERNI PROGRAM: Ogled Glockendorf Waidringa in skupna večerja. 
18.00: Ogled Glockendorfa - trajanje ca. 1 uro. 
Kratek sprehod v središče Waidringa - ob ca. 19.30 skupna večerja. 
22.00: Vrnitev smer Fieberbrunn 
Hrano in pijačo plačate na licu mesta. 
 
Nedelja, 12.3.2023 
POHOD: Fieberbrunn „Krožna pot Buchensteinwand II. del - od središča vasi do 
Rosenegga" (lahka) 
Zbirališče/ izhodišče: 10.00 pred pisarno TVB v Fieberbrunnu. 
Informacije o turi: Čas hoje ca. 1 h 30 min, 80 v. m. navzgor/navzdol, 4,5 km. 
Možnosti oskrbe: Lokali v Roseneggu ali v središču vasi Fieberbrunn. 
 
Individualni odhodi udeležencev. 
 
Alternativni program 
Petek, 10. marec 2023 
Popoldne - žičnica Jakobskreuz Pillersee, ogled in vodenje po Jakobskreuzu in Antonijevi kapeli. 
 
Sobota, 11. marec 2023 
Popoldne - obisk Kitzbühla, voden ogled kraja. 
 
Petek in sobota 
Pohodi s snežnimi čevlji. 
 

Vsi navedeni časi so zgolj orientacijske narave – pridržujemo si pravico do sprememb. 
 


