Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
http://www.pdrustvo-ptce.si/

PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

15. JUNIJ 2013

DOBRAČ (Dobratch) 2166m
VODJA:

Gojko ŠMID

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

06:00 - Lava 1; 06:15 - Žalec;
Telekom Celje – Lava 1
Celje – Podkoren – Korensko sedlo – Beljak – Villacher Alpenstrasse
V poznih večernih urah istega dne
Avtobus ali kombi
Tura ni zahtevna primerna za družine z otroki
2 uri po cesti ali do 4 ure po južnem delu Dobrača
434m če za izhodišče vzamemo izhodišče parkirišče na 1732m
Pohodne palice, primerna obutev in obleka,
Planinska izkaznica z nalepko za leto 2013
Iz nahrbtnika, na koncu ob doplačilu topel obrok po želji

GSM: 041 621480

Iz Celja se mimo Vranskega po Tuhinjski dolini odpeljemo do bivšega mejnega prehoda Korensko sedlo in sledimo
v smeri Beljaka. Peljemo se mimo vasi Ločilo (Hart) do Beljaka, kjer nas oznake za Spittal usmerijo na obvoznico
mimo mesta. Cesta bas nato pripelje v Judenforf in le malo naprej opazimo oznake za Beljaško alpsko cesto. Po
plačilu mitnine nadaljujemo desno in sledimo cesti mimo alpskega vrta do parkirišča Rosstratte na višini 1732m. Po
koncu razgledovanja (razgled je prečudovit), se odpravimo peš do koče. Na poti si ogledamo strmino, kjer se je leta
1348 utrgal plaz in razdejal 17 okoliških zaselkov; porušenih je bilo mnogo cerkva in gradov. Ta plaz je zajezil tudi
reko Ziljo in nastalo je jezero, ki je kasneje zravnalo z zemljo deset vasi. Še dandanes je neznanka koliko ljudi in
živine je takrat utonilo v usodnih valovih. Link: https://sites.google.com/site/izletipookolici/dobratsch

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 25€ prevoz
Recepcija Telekoma Lava 1, tel: 428 3001 do srede 12. Junija do 15
PRIJAVA :
Celje, 3. junij 2013
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko, in mesto vstopa!
V primeru slabega vremena bo izlet pravočasno odpovedan!
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima urejeno
članarino PZS za tekoče leto.

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

