
 

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana 
 

Cigaletova 10, 1000 Ljubljana 
 

Telefon: 01/ 431 61 14 
 

E-mail: pd.telekom@siol.net    Spletna stran: www.pdrustvo-ptlj.si 

 

         VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI TABOR: 
 

DATUM: Četrtek, 21. – nedelja, 24. julij 2016 

Italijanski Dolomiti 
Vrhovi okoli Cortine d'Ampezzo 

VODJE: Ivan Trampuž GSM: 041645829, Janko Marn GSM: 031314107, Igor Golčman GSM: 031397344        

POMOČNIKI: Miran Krpan, Ingrid Peršolja, Stane Tomšič 

ODHOD: Četrtek: 5.00 iz Ljubljane  ;  (6.15 z mejnega prehoda Vrtojba) 
ZBORNO MESTO: Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 29  ;  (Mejni prehod Vrtojba - pri Petrolu) 

POVRATEK: Nedelja zvečer 

VRSTA PREVOZA: Posebni avtobus  

OPREMA: Za planinske izlete:  planinska obleka in obutev, vetrovka, kapa, rokavice, sončna očala, palice 

Dodatna oprema za ferate: alpinistična čelada, plezalni pas, samovarovalni komplet 

Oprema za kampiranje: Šotor in kamp oprema 

DOKUMENTI: Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena izkaznica in osebni dokument 

OSTALO: Primerna telesna pripravljenost za zahtevnost izbranih tur  

ZAVAROVANJE: Priporočamo sklenitev zdravstvenega zavarovanja z asistenco v tujini 

HRANA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika in v planinskih kočah, prehrana v kampu individualno. V kampu je tudi trgovina. 

PLAN. KARTA: Cortina d'Ampezzo (planinski zemljevid Tabacco 03)  

OPIS TABORA: 

Cortina d'Ampezzo je najbolj turistično mesto v Dolomitih. Okoliški vrhovi nam ponujajo veliko možnosti gorniške 

dejavnosti in to bomo spoznali tudi mi. V tem okolju visokih strmih vrhov bomo preživeli nekaj lepih dni.  

Na planinskem taboru bodo lahko uživali tako ljubitelji zahtevnejših plezalnih podvigov, kot ostali planinci. 

Eni se bomo lahko sprehajali po označenih planinskih poteh. Drugi se bomo pod varnim vodstvom naših izkušenih 

vodnikov preizkušali na zahtevnih zavarovanih poteh, tako imenovanih feratah. Program bo predvidoma potekal takole:   

Četrtek: Avtobusna vožnja: Ljubljana – Vrtojba – Cortina d'Ampezzo (cca 320 km)  4-5 ur s postankom. 

Namestitev v kampu Olympia oz. po lastni želji v apartmajih ali hotelu (ureja vsak sam). Popoldne izlet do Cinque Torri.  

Petek, sobota: Izleti različnih zahtevnosti pod vodstvom vodnikov društva. Avtobusna vožnja na izhodišča izletov.   

Nedelja: Najprej bomo postorili vse za odhod in nato bomo imeli krajši izlet. Po izletu vožnja poti Ljubljani. 

STROŠKI: 110 €   za prevoz z avtobusom se plača na račun PD PT Ljubljana ali v pisarni 
DODATNO: Cena za kamp 8 €/noč, žičnice od 10 do 13 €. Hrano in druge stroške si plača vsak sam na taboru. 

REZERVACIJO 

HOTELA  

UREJA VSAK SAM 

- ČIM PREJ:  

Priporočamo HOTEL FIAMES * T+3904362366, hotelfiames@gmail.com  (35€ NZ - 55€ PP) 

Ostali hoteli v bližini so dražji: 

NORD HOTEL *** T+3904364707, info@nordhotelcortina.it   

HOTEL DES ALPES *** T+390436862021, info@desalpescortina.it     

Lahko si rezervirate tudi drug hotel ali apartma v bližini kampa International Camping Olympia.                                                                

PRIJAVA 

 IN PLAČILO:                                 

Prijava in plačilo najkasneje do torka, 12. julija 2016 v pisarni ali na račun društva  

TR: 90672-0000133048, s pripisom smeri in datuma izleta. 

Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte! 

Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00 in petek od 9:00 do 11:00. 
 

OPOZORILO:  S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, 

psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano planinsko članarino.   

Udeleženec je dolžan ves čas izleta upoštevati navodila in odločitve vodnika! 

Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev. 
 

Želimo vam varno hojo in lepe planinske dneve. Srečno! 
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