Hiszpania
Cel – Mulhacén (3478 m n.p.m.) – niezdobyty
Kiedy – wrzesień 2010
Kto – Dziku & Anetka
Nie ma co ściemniać: Mulhacen (3478 m) miał być zrobiony tylko
przy okazji. Polecieliśmy do Malagi i Granady na normalny
urlop. Dodatkowo w dzień wylotu dowiedziałem się, że mam
zapalenie ucha środkowego. Dostałem na to prochy, które
spowodowały, że byłem niezwykle spokojny. Nie nosiło mnie tak
jak zwykle mnie nosi. Zasypiałem wszędzie gdzie przystanąłem.
Pełen relaks. O to chodziło.
A wracając do gór… no niestety. Wybraliśmy fatalny dzień na
zdobywanie szczytu. Ulewny deszcz i wiatr, który nas po prostu
przewracał, spowodowały, że misja zakończyła się
niepowodzeniem. Okropnie przemoczeni i wyziębieni weszliśmy
(nieco przypadkiem) na szczyt Pico de Veleta (3396 m.), po
czym postanowiliśmy ratować się ucieczką. Przypuszczam, że ta
przygoda mogłaby fatalnie odbić się na naszym zdrowiu gdyby
nie mężczyzna, który z niewiadomych przyczyn podjechał
samochodem na wysokość ok. 3200 m. n.p.m. (ta droga jest
najwyżej położoną drogą w Europie). Kiedy nas zobaczył, kazał
natychmiast wsiadać. Byliśmy w kiepskim stanie. Osobiście
nigdy nie byłem tak wyziębiony. Nie panowałem zupełnie nad
drgawkami, które ogarnęły całe moje ciało. Kierowca pewnie
widział co jest grane, bo odwiózł nas do oddalonego o ok. 30
km. samego centrum Granady. Ciekawostka: dzień wcześniej
wygrzewaliśmy się w niemal 30 stopniowym upale. No cóż, tak to
z górami bywa.
Z powodu pogody nie mamy ani jednego zdjęcia z wejścia na Pico
de Veleta. Za to jest kilka o tematyce miejskiej.

Zatem ta góra jest do poprawki…
– END –
Mulhacén (3478,6 m n.p.m.) – szczyt w południowej części
Hiszpanii w paśmie Sierra Nevada w Górach Betyckich. Zbudowany
ze skał metamorficznych i osadowych. Zbocza przekształcone w
wyniku procesów glacjalnych.
Najwyższy szczyt kontynentalnej części Hiszpanii i Półwyspu
Iberyjskiego, jednocześnie najwyższy szczyt kontynentu
europejskiego znajdujący się poza Alpami.
W pobliżu szczytu znajduje się najwyższa droga Europy
(najwyższy punkt 3380 m n.p.m.) prowadząca niemal na
wierzchołek szczytu Veleta (3396 m n.p.m.). [źródło:
Wikipedia]

