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

PT

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

Sobota 19.10. – Ponedeljek 21.10. 2013

ZIR(850m), POŠTAK(1425m), VELIKI CRNOPAC(1402m)
MALA IN VELIKA PAKLENICA - ANIČA KUK(712m)
VODJA:

IGOR GOLČMAN

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA!!!!
OBVEZNI DOKUMENTI:

Peter Pasar
Sobota ob 4 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
21.10. – v večernih urah
Avtobus- kombi
Lahke in zahtevne planinske poti
Prvi dan 6-7h Drugi dan 7-8h Tretji dan 6-7h

GSM: 031 397 344
GSM 040 209 690

Primerna obutev
veljavna planinska izkaznica : veljavna osebna izkaznica ali potni list

DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:
V soboto se izpred Telekoma Lava ob 4 uri zjutraj zapeljemo mimo Rogaške Slatine skozi mejni prehod
Dobovec v Đurmancu zapeljemo na avtocesto in na počivališču Dobra napravimo prvi postanek. Po postanku
se zapeljemo do Udbine, kjer zapustimo avtocesto in se v vasi Trkulja ustavimo, kjer je naše izhodišče za
vzpon na Zir. Vzpon in sestop okoli 2 uri. Od tu se zapeljemo do želežniške postaje Zrmanja, ki je izhodišče
za Poštak. Vzpon in sestop okoli 4 ure. Poštak je poznan po kamnitih skulpturah, ki so na višini okoli 1200
metrov. Čaka nas samo še vožnja do Starigrada, kjer se namestimo v apartmajih(10 eur na noč po osebi).
Hrana po želji ali si boste kuhali ali pa jedli kje v kakšni bližnji restavraciji. V nedeljo po zajtrku se zapeljemo
v Malo Paklenico. Od tu gremo po zelo zanimivi poti v Veliko Paklenico in vmes skočimo še na vrh Aniča Kuk.
Hoje 7-8h. V ponedeljek po zgodnjem zajtrku se zapeljemo na Prezid, ki je izhodišče za Crnopac. Pot nas
popelje mimo neoskrbovane koče Crnopac v 4 urah na vrh. Sestop nas na nazaj na Prezid popelje druga
krajša pot. Skupaj 6-7h.

STROŠKI PREVOZA 70 EUR
Prosimo da ob prijavi sporočite svojo telefonsko številko zaradi uskladitve prevoza
PRIJAVA IN INFORMACIJE: Igor Golčman : 031397 344 do 13.10.2013
DATUM:
Celje 7.10. 2013

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 !

