Milan Mlakar - Lep pozdrav iz Peruja - 29. julij 2012
Za nami je točno polovica potovanja. Medvedka PD Kočevje
smo popeljali na več krajev, med drugim na Machu Picchu,
Jezero Titicaca in včeraj Na 6000 Chachani. Avantura je
trajala od polnoči do 5 popoldne. Najprej 3-urna vožnja v
prenapolnjenem džipu (od tega polovica po brezpotju), ki
nas je pripeljal na okoli 5000 m. Od tu je sledil 2-urni nočni
vzpon (hoja) do baznega tabora (BC) na 5100 m. En del je
bil precej zoprn, ko smo se prebijali preko granitnih blokov.
Temperature so bile okoli - 14 stopinj, pihal je veter. Oblekli
smo vse kar smo imeli. V BC smo imeli zajtrk (marmelada,
sir, kruh, caj (mate di coca). Vmes se je zdanilo in nato se
začelo zares, najprej v okljukih nato skoraj dve tretjini poti
preko granitnih skalnih blokov. Višina, mraz, veter in napor
so zahtevali svoje in drug za drugim so se člani odprave
vračali v BC. Na predvrhu na višini 6010 m sva obstala
še midva s Francem Urbancem. Do samega vrha bi bilo v
normalnih razmerah še 15 do 20 min, vendar so izčrpanost,
mraz in višina naredili svoje. V razmerah kakršne so
bile, bi do vrha porabila še slabo uro in toliko tudi nazaj.
Pot naprej je bila težka, poledenela, iz tal so štrlele do
pol metra visoke ledene rože, kar je bilo nevarno za zvin
ali zlom noge. S Francijem sva se odločila da je dovolj,
posneli smo nekaj fotografij in se pričeli spuščati. Dobra
stran je bila, da je do BC skoraj 900 višinskih m melišča in
skupno sva porabila za spust do BC okoli 1,5 ure. Do tu sva
pršla popolnoma zaprašena, in po pol ure naju je čakal še
izčrpujoč dveurni spust (hoja) do avtomobila. Nato pa še
2-urno poskakovanje z avtom po perujskih brezpotjih in ura
asfalta do hotela.
Še šala, ki se mi je utrnila med “matrom” proti vrhu: Če
misliš v enem dnevu na Chachani, si raje kupi puško in se
ustreli, manj bo bolelo pa še hitreje bo.
Toliko za danes. Sedaj malo turizma na narodnem parku
otokov in polotoka Paracas, z ogledi morskih živali in
naravnih znamenitosti, nato pa sledi treking na višinah
3500 do 5000 m.

