Wyci?g na gór?

Ostatni? miejscowo?ci? przed wej?ciem na Elbrus jest Azau – 2488m n.p.m. Z miasteczka obecnie startuj? dwie kolejki gondolowe. Obydwie
prowadz? dok?adnie obok siebie w dwóch wyci?gach, maj?c pierwszy punkt przesiadkowy na wysoko?ci 2938m n.p.m. (Stary Krugozor).

Stary Krugozor - stacja po?rednia starego wyci?gu gondolowego.

Stary Krugozor - nowa stacja po?rednia obog stacji starego wyci?gu.

Dzisiejsza stacja ko?cowa to Mir na wysoko?ci 3323m n.p.m. cho? pocz?tkowe plany zak?ada?y doprowadzenie wyci?gu a? do schroniska Priut
11-tu. Ca?kowita d?ugo?? kolejki gondolowej to oko?o 3,5km (1,7km do Starego Krugozoru + 1,8km do stacji Mir) a ró?nica wysoko?ci to 835m.

Masyw Elbrusa i linie kolejki gondolowej oraz krzese?kowej.

Budowa starszej z nich zosta?a rozpocz?ta w 1959r. i bardzo wolnym tempem budowana by?a przez 17lat, a? do 1976r. Funkcjonuje do
czasów dzisiejszych, bez wi?kszych modernizacji i wygl?dem przypomina nasz stary wyci?g z czasów PRL na Kasprowy Wierch. W 2009r.
wyci?g doczeka? si? konkurencji w postaci nowoczesnych gondoli z miejscami do przewo?enia nart. Dwa lata po otwarciu doczeka? si?
powa?nej awarii, kiedy to na ziemi? spad?o oko?o 30 z 45 kursuj?cych na linach wagoników. Na szcz??cie nic nikomu si? nie sta?o ale je?li
chodzi o sam incydent to istniej? trzy wersje tego zdarzenia.

Jeden z wagoników uszkodzonych podczas wypadku.

Pierwsza z nich i ta najpopularniejsza mówi o zamachu terrorystycznym powi?zanym z zabiciem trójki rosyjskich turystów 18 lutego 2011r. Ta
sama grupa pod?o?y?a pod jeden ze s?upów kolejki ?adunek o sile 2kg trotylu wysadzaj?c go w powietrze. Wysadzenie kolejki zgadza?o by si?
z ich misj? zatrzymania rozwoju turystyki w regionie, ale to nie koniec spiskowych teorii. Druga wersja teorii te? mówi o ?adunku wybuchowym,
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ale pod?o?onym nie przez terrorystów, tylko przez starsz? konkurencj?. W?a?ciciele starej kolejki s? typami z pod naprawd? ciemnej gwiazdy i
wysadzaj?c kolejk? mieli dobry motyw – zarobkowy, niestety w czasie zakazu turystyki w regionie. Nowy wyci?g, lepiej usytuowany i
nowocze?niejszy przej?? niemal zupe?nie ruch turystyczny znacznie ograniczaj?c ich dochody.
Trzecia wersja zdarzenia nie ma nic wspólnego z wybuchem i zosta?a prawdopodobnie wymy?lona przez ameryka?skie media. Poda?y one, ?e
s?up przewróci? si? sam od naporu ?niegu i lodu, który si? na nim nazbiera?. Mia?o to na celu najpewniej uspokojenie zachodnich turystów,
którzy p?ac? do?? poka?ne sumy za transport i ich obs?ug? na Kaukazie.
Która wersja jest prawdziwa? Mo?emy si? tylko sami domy?la?, cho? podobnie jak w przypadku ?mierci trójki turystów na Kaukazie, prawdy
najpewniej nigdy si? nie dowiemy.

Budynki stacji Mir widziane z góry oraz linia wyci?gu krzese?kowego.

Mir jest obecnie ostatni? stacj? transportu gondolowego, ale to nie tylko stacja. W budynku usytuowane jest muzeum, które w prawdzie ostatnio
mocno podupada, ale mo?na je jeszcze zwiedzi?. Zarówno w budynku, jak i na zewn?trz nie znajdziemy toalety, wi?c nie szukajmy. Z Mir wy?ej
mo?na dosta? si? piechot? (1,5km drogi – oko?o 1:20h pieszo), lub skorzysta? z wyci?gu krzese?kowego o d?ugo?ci 1km prowadz?cego do
Garabashi. To ostatnie miejsce jest cz?sto uto?samiane z beczkami i s?usznie bo stacja wyci?gu znajduje si? par? metrów poni?ej s?ynnej
bazy.
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