
 

HRVAŠKA: Velebit

v terminu od 25. junija do 02. julija 2011

Planinsko društvo POLET Šentrupert
                      razpisuje pohodni tabor

VELEBIT je najdaljši gorski greben na področju Dinarskega gorstva.
V dolžino meri 145 km, širok  je od 10 do 30 km. Z ene strani ga 
omejuje morje, z druge  Liško, Gackimsko in Grečasko polje. 
Deli se na tri področja; severni Velebit, v sestavu katerega je tudi 
istoimenski narodni park, srednji Velebit in južni Velebit. V južnem delu
Velebita leži narodni park Paklenica.
Od severa proti jugu vodi Premužičeva staza, katero bomo prehodili.

VSAKDO OD NAS GA JE KDAJ ŽE OPAZOVAL.
PRIDRUŽITE SE IN GA ŠE PREHODITE.

Cena potovanja je 490,00 €.  (pri najmanj 25 prijavljenih)

- cena vključuje: prevoz, nočitve s polpenzionom v hotelih in planinskih kočah, 
turistična taksa, vstopnine za muzeje, nacionalne parke in vodenje.
- potujemo z osebno izkaznico ali potnim listom,
- udeleženci morajo imeti plačano članarino B pri PZS in urejeno ZZ za tujino,
- število udeležencev je omejeno, prednost imajo čani PD Polet Šentrupert,
- prijave sprejemamo  do srede 30.3.2011, vsako sredo v pisarni društva ali na telefon
041/541-077 Bojan, dodatne informacije na telefonu 041/338-494 Alenka,
- ob prijavi se vplača polovico zneska.



PROGRAM POTOVANJA VELEBIT od 25. junija do 02. julija 2011

1. dan - 25.6.: sobota 
V zgodnjih jutranjih urah se bomo odpeljali iz Šentruperta proti Plitvicam. Po kavi in
malici si jih bomo ogledali. Odpeljali se bomo do hotela in se namestili. Vožnja do 
mesta Kuterevo, ogled zavetišča za medvede in obisk muzeja gozdarstva. Vožnja do
hotela v Krasnem, večerja in spanje.

2. dan - 26.6.: nedelja
Po zajtrku planinarjenje. Vzpon na Zavižan, 1676m (1 ura)  in obisk botaničnega vrta.
Vzpon na najvišji vrh severnega Velebita Mali Rajinac, 1699 m (3 ure) - če bo vreme
idealno bomo videli Triglav. Vožnja do hotela, večerja in spanje.

3. dan - 27.6.: ponedeljek
Zajtrk, pakiranje in vožnja do izhodišča. Premužićeva staza bo naša gostiteljica 
naslednje tri dni. Ta dan bomo prehodili prvo tretino, mimo Rossijeve kolibe 
do planinskega doma na Alanu (7 ur). Namestitev, večerJa in spanje.

4. dan - 28.6.: torek
Po zajtrku, se odpravimo na drugi del Premužićeve staze po 
srednjem Velebitu (7ur).
Namestitev v planinskem domu, večerja in spanje.

5. dan - 29.6.: sreda
Zajtrk, vzpon na Bačića kuk 1304m in Budakovo brdo 1317m (7 ur). 
Večerja in spanje v planinski koči.

6. dan - 30.6.: četrtek
Zajtrk, spust do Baških Oštarija kjer se konča 57 km dolga Premužičeva staza (2,5ure).
Z avtobusom do Starigrada,plezanje v Paklenici, kopanje, slikanje .... 
Namestitev v hotelu v Starigradu. Večerja in spanje.

7. dan - 1.7.: petek
Zajtrk in osvajanje južnega Velebita. Vzpon na Anićin kuk, 712 m (3 ure) in
obisk Manite pečine (2 uri). Večerja in spoznavanje nočnega  življenja
Starigrada in spanje.

8. dan - 2.7.: sobota
Zajtrk, obisk spominskega centra Nikole Tesle in slovo od lokalnega vodiča.
Zasluženo namakanje v morju in domov.

V ZAČETKU JUNIJA (datum naknadno), SE BOMO SESTALI IN SE POGOVORILI
O PODROBNOSTIH.
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