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

Spletna stran:

PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
Od sobote 20.10. – nedelje 21.10. 2012

DATUM IZLETA:

VELIKI CRNOPAC(1402m) – KRUPA
VODJA:

Peter Pasar

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

Sobota ob 4 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
21.10.– v večernih urah
Avtobus
Zahtevna planinska pot
Prvi dan 6h ali 8-9h Drugi dan 6h

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

GSM: 040 209 690

Primerna obutev,palice,primerna oblačila
veljavna planinska izkaznica

DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:
Iz nahrbtnika in v koči
Iz Celja se izpred Telekoma Lava zapeljemo mimo Rogaške Slatiine, v Dobovcu prestopimo mejo, mimo
Zagreba,Ogulina in pred predorom Sv.Rok zapustimo avtocesto. Peljemo se po stari cesti mimo Gračaca in
od tu še kakšen kilometer do prelaza Prezid. Od tu nas pot v eni uri pripelje do planinskega zaklonišča
Crnopac, kjer stopimo na pot imenovano Put Maloga Princa (3-4h). Pot je speljana je po naravnih prehodih,
ki se jih ne da opisati ampak jo moraš preprosto prehoditi, da vidiš vse njene lepote. Pot je krožna in se
konča kjer smo začeli pri zaklonišču. Čaka nas še sestop nazaj na izhodišče (skupaj 6h). Eni pa od tu
nadaljujemo na vrh Velikega Crnopaca najjužnejši vrh Velebita kar bo podaljšalo turo za 2-3 ure. Po
potepanju po tem delu Velebita se zapeljemo v Starigrad, kjer se nastanemo v apartmajih. Stroški spanja 10
eur na osebo hrana pa je od vsakega posameznika (možno si je tudi kaj skuhati). Naslednje jutro se
zapeljemo nazaj proti prelazu Prezid in malo pod njim zavijemo na cesto, ki pelje proti Manastirju Krupa. V
kraju Ravni Golubići zapustimo avtobus. Od tu nas pot pelje ob reki Krupi mimo nekaj manjših slapov do
Kudinega mosta, ki je bil zgrajen na prehodu iz 18. v 19. stolelje. Dolg je 109 metrov širok 1.5 metra in
sestavljen iz 12 lokov. Malo zatem prečkamo Krnjezo, ki je največji pritok Krupe, čeprav je dolga približno
samo 1 km. In nekako po šestih urah zaključimo planinski izlet pri Manastirju Krupa.

STROŠKI PREVOZA 40 EUR

Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
Ker je potrebno rezevirati apartmane prosim, da se prijavite do 3.10. V primeru slabega
vremena bo izlet odpovedan.
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Peter Pasar 040 209 690 do 3.10. 2012
DATUM:
Celje 21.9. 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 !

