
 
IN PLANINSKA SEKCIJA BISTRICA OB SOTLI  

vabita na planinarjenje po Savojskih Alpah   
 

 
 

                          Gros Peryon                                   Natreski                                      Sommeiller 
 

SOMMEILLER (3333 mnv),  GALAMBRO (3094 mnv), GROS 
PEYRON (3047 mnv), PIERRE MENUE (3505 mnv) 

 

od torka 23. julija do sobote 27. julija 2013 
     

CENA:  250 € (zajema 4 x pol penzion in gorivo za prevoz z osebnimi vozili. Ker še je 
planinska koča zaprta, cena stroškov ni zajamčena, zato si pridržujemo pravico sprememb ). 
 

Torek 23. julij:  Ob 04. uri se bomo odpeljali iz Podčetrtka v smeri Italije proti 

Bardonecchiji ob Francosko Italijanski meji in se z avtomobili po gorski makadamski cesti povzpeli 
do planinske koče »Rif. Scarfiotti (2156 mnv). Skupaj okoli 900 km v eno smer. Objekt ima svojo 

pitno vodo, skupna ležišča in jedilnico. Po namestitvi, si bomo ogledali okolico. 
 

Sreda 24. julij:  Po zajtrku bomo odšli na SOMMEILLER. Hoje do 8 ur čez celi dan, 1200 

   vm vzpona. Večerja v planinski koči. Vračali se bomo po poti vzpona. 
 

Četrtek 25 april:  Po zajtrku se bomo povzpeli na bližnji  GROS PEYRON. Hoje  za 6-7 ur čez 
   celi dan. Vračali se bomo po poti vzpona. 

Petek 26 april:  Po zajtrku ob 7 uri se bomo povzpeli na PIERRE MENUE.  Hoje za 8-12 ur 
   čez celi dan, 1400 vm vzpona . Vračali se bomo po poti vzpona ali v krogu. 

Sobota 27. julij:  Po zajtrku ob 7 uri bomo odšli na GALAMBRO. Hoje do 6 ur čez celi 

   dan. Zvečer povratek domov, oziroma še ena nočitev.  

OPREMA:   topla oblačila primerna napovedanemu vremenu, zaščita  pred soncem, 

   vetru in dežju, planinski čevlji, pohodniške palice, brisače….  
HRANA:   zajtrk in večerja v planinski kočo. Hrana in pijača za čez dan iz  

   nahrbtnika in jo je potrebno pripeljati s seboj ob prihodu.   
 

ZAHTEVNOST:  planinske poti z vzponi preko 1200 (v.m.) dnevno.  
 

OSEBNI DOKUMENT IN ZAVAROBANJE:  plačana članarina PZS za leto 2013, 
veljavna osebna izkaznica ali veljavni potni list in veljavna evropska kartica ZZZS. Vplačana 
cena izleta se ne vrne, če ne boste imeli veljavnih dokumentov.  
 

 

PRIJAVE:   Ob prijavi je potrebno vplačati 100€ kavcije po osebi. Samo v primeru 

dokazane bolezni udeleženca, se kavcija vrne. V ceni je skupinska nezgodna asistence. Stroški 
goriva se razdelijo med udeležence. Če kdo pelje s kombijem, plača samo stroške polpenziona. 
 

Plačilo izvršite samo na TTR Planinskega društva AT Podčetrtek: SI56 0600 0011 4877 011 
Pri namenu dopišite priimek in Savoji. S plačilom 100 € potrdite prijavo, ostalo pred odhodom. 
 

INFORMACIJE IN PRIJAVE:  Ivan Šalamon 041-794-104 – tehnoservis@siol.net  
     Mirela Kunst 031-276-762 – mirela.kunst@gmail.com 


