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:

Od petka 12.9. do nedelje 14.9. 2014

JUŽNI VELEBIT
Bojinac, Vaganski vrh, Kanjon Male Paklenice
VODJA:

Igor Golčman

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

Petek 12.9. ob 3 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
nedelja v večernih urah
osebni
zahtevna
4 -7 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!
OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031 397 344

Primerna obutev,čelada,različna oblačila
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica
Cena spanja za dva dneva 22 eur - apartma
Iz nahrbtnika in v koči

Opis poti: Z osebnim vozilom se peljemo preko Krapine, Zagreba, Karlovca, predora Sv.
Rok, kjer zapustimo avtocesto in zavijemo proti Starigradu-Paklenici.
1. DAN: peljemo se do zaselka Dokoze ali nekoliko višje (300 m), kjer pričnemo pot
po označeni planinski stezi proti Bojincu z najvišjim vrhom Bojin Kuk (1110 m).
Sestopimo na polje Veliko Rujno do zaselka Marasoviči ter nato krožno sestopamo
skozi kraške doline pod Velikim Vagancem proti izhodišču. Prevoz do Starigrada,
namestitev, večerja, nočitev . Čas hoje: vzpon 4-5 ur, sestop 3 ure.
2. DAN: po zgodnjem zajtrku se peljemo do vstopa v kanjon Velike Paklenice (100
m) skozi katerega se postopno vzpnemo do doma v Paklenici (480 m). Po krajšem
počitku nadaljujemo z vzponom po Lepi Stazi na Vaganski vrh (1757 m), najvišji
vrh južnega in celotnega Velebita. Krožno sestopimo mimo Babinega jezera skozi
Babindolac po Bukovi stezi do doma in skozi kanjon Velike Paklenice do
izhodišča. Prevoz o mesta, večerja, nočitev.
Čas hoje: vzpon 5-6 ur, sestop 4-5 ur.
3. DAN : Po zajtrku prevoz do izhodišča. Kanjon Male Paklenice: pot pričnemo na
vstopu (100m), po označeni poti nadaljujemo skozi kanjon do planotaste Njive
Lekine (700m), proti Jurlinam, kjer se pričnemo spuščati v kanjon Velike
Paklenice. Do izstopa iz kanjona le še 500 m zložne poti. Prevoz do mesta. Pred
odhodom proti domu se po želji še okopamo v morju. Čas hoje: 6-7 ur.
STROŠKI PREVOZA 40 eur, apartma 22 eur
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor Golčman 031 397 344 ali SMS do 10.9.2014
DATUM:
Celje, 7.9. 2014
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje
zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano
članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .
Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

