
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na tridnevni izlet na   
 

OPOZORILO: S prijavo na pohod udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in 

tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu in ima plačano letno članarino v PD in ima plačano nezgodno zavarovanje če je izlet 
v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

Želimo vam lep planinski izlet! 

 

 

  
 

                            Pogled z Velebita           Plezalni center Paklenica                 Slapovi Krke 

VELEBIT 
od 24. do 26. maja 2019 

Lahek izlet bo organiziran ob vsakem vremenu in je primeren za družine!! 
 

PREVOZ:  z avtobusom. Vstopna postaja bo javljena po prijavah. 
 

POTEK:   tokrat se podajamo za dva dni na Velebit in en dan na ogled slapov reke Krke. 

Čez dan hrana in napitki iz nahrbtnika! Cilji in smeri vzpona se lahko spremenijo glede na 
vremenske razmere in ostanejo lahki. 
 

1. DAN Vožnja na Srednji Velebit na prelaz Alan. Tu se začne naša 5 urna krožna 

hoja z vzponom na Zečjak. Na Alanu bo čakal avtobus in nas odpeljal do Karlobaga v hotel 
Zagreb, kjer po namestitvi sledi večerja in nočitev. 
 

2. DAN Po zajtrku prevoz do vhoda v Paklenico. Letos sledi hoja po tistem delu 

Paklenice, ki je lani nismo obiskali. Za ta sprehod bomo potrebovali štiri do pet ur lahke hoje. 
Sledi vožnja nazaj do hotela Zagreb, kjer bo večerja in nočitev. 
 

3. DAN Po zajtrku in oddaji ključev na recepciji sledi vožnja do vhoda v narodni park 

Slapovi Krke. Po ogledu slapov se bomo odpeljali do Pakovega sela - ETNO LAND.  Po 
ogledu in kosilu sledi še vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v poznih večernih urah. 
 
 

PRIJAVE :  Prijave do 01.03.2018 oz. do zasedbe avtobusa na tel. 041-794-104. 
 

Prijava bo potrjena z vplačilom za stroške izleta Turistični agenciji Relax, saj se 
namestitev in prevoz organizirata preko TA Relax. 

 
Pogoja: članstvo v PZS in »Coris« zavarovanje za tujino Zavarovanje si plača 

vsak sam pri zavarovalnici ali na katerikoli turistični agenciji. 
 

SKUPNA CENA IZLETA V SOBI ½ TWC BM T SAT F KL JE 159,00 Є NA OSEBO. 
 

V CENO JE VKLJUČENO: avtobusni prevoz, 2 x polpenzion v hotelu Zagreb /zajtrk in 

večerja, namestitev v sobah, turistična taksa, ogled NP Krka in Etno vasi Pakovo selo z 
degustacijami in kosilom, turistična taksa in vodja poti.  
 

V CENO NI VKLJUČENO: Plačljive parkirnine za avtobus, vstopnini v nacionalna 
parka (popust z člansko izkaznico PZS) in pijača pri kosilu v Pakovem selu.  


