Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
Telefon:

Spletna stran:

PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 25.5. 2013

BIJELE STIJENE(1335m)-ZUB(1280m)
VODJA:

Peter Pasar

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:

Sobota ob 4 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
25.5. – v večernih urah
Avtobus- kombi
Zelo zahtevna delno varovana plezalna pot
10-11h

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!
OBVEZNI DOKUMENTI:

GSM: 040 209 690

Čelada,plezalni pas
veljavna planinska izkaznica

DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in v koči
Izpred Telekoma Lava se ob 4 uri zjutraj zapeljemo v smeri Rogatca, prečkamo mejo, v Đurmancu se
zapeljemo na avtocesto in pri odcepu za Mrkopalj jo zapustimo. Sledi nekaj kilometrov po malo slabši cesti
dokler se ne pripeljemo na izhodišče, ki je nekako 13km iz Tuka. Od tu smo v dobre pol ure pri Ratkovem
zaklonišču. Čaka nas plezalni vzpon na Zub (II-III- plezalni pas). Za vzpon in sestop bomo potrebovali
okoli 1 uro. Od skloništa stopimo nekaj korakov po poti vzpona do križišča, kjer je označeno Vihoraški put na
Bijele stijene. Najtežji del nas čaka preko Luske, kjer je postavljena lestev in nekaj varoval . Do vrha od
skloništa(3-4h). Iz vrha sestopimo do Begove staze(1h). Čaka nas še dobra ura hoje po makadamski cesti
nazaj na izhodišče, kjer po približno 10 urah zaključimo potepanje po tem prekrasnem kraškem svetu.

STROŠKI PREVOZA 25 EUR
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Peter Pasar 040 209 690 do 17.4. 2013
DATUM:
Celje 15.12. 2012
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano letno
članarino PZS. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika !
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

