Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
TRR: SI56 0510 0801 4106 120
Davčna št.: 85847909
http://www.pdrustvo-ptce.si/

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

27. – 30. aprila 2017

DATUM IZLETA:

Paklenica
VODJA:

Igor Golčman

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

Šmid Gojko
četrtek 27.4. ob 04.30
Telekom Celje – Lava 1, Celje
v nedeljo zvečer
lastni
srednje zahtevne
4 -6ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!

Aniča kuk 712nmv;

GSM: 031 397 344

Primerna obutev, palice, sončna očala,vetrovka, rezervno perilo
OBVEZNI DOKUMENTI:
veljavna planinska izkaznica, osebna izkaznica, zdravstvena izkaznica
DRUGE ZAHTEVE:
Primerna telesna pripravljenost
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in v mobilnih hiškah, kjer bomo bivali
Letos gremo v okolico Paklenice. Spali bomo v mobilnih hiškah v Starigradu. V četrtek zjutraj bomo na pot krenili
zgodaj in se mimo Zagreba proti Gračcu in prelazu Prezid. Malo pred vrhom prelaza pričnemo pot Malega princa.
Drugi dan gremo v nacionalni park Paklenica in na vrh Aniča kuk, kjer je čudovit razgled na otoke in Masleniški
most. V soboto se bomo podali na Veliko Rujno in tam naredili krožno pot. V nedeljo sledi še pot ob reki Krupi do
Kudinga mostu, ki je bil narejen konec 18. in začetku 19. stoletja
Prijavijo se lahko samo člani PD PT Celje. Program izleta bomo ustrezno prilagodili vremenskim razmeram.
Posteljnino bomo dobili v mobilnih hiškah, kapaciteta hišk je 5 oseb, kuhamo si sami, hrano lahko nesemo s sabo ali
nakupimo v Starigradu. Prosimo poskrbite za zdravstveno zavarovanje v tujini.

Stroški prevoza in prenočišča naknadno, akontacija 20 eur
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor Golčman 031 397 344 do zasedbe mest
DATUM:
Celje, 7.3.2017
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 !

