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VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

20 - 22.4.2012 petek - nedelja

OTOK CRES
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Igor Golčman

GSM: 031 397 344
GSM:

Petek 20.4.2012 5:30
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 V poznih večernih urah v nedeljo
Lastni in Avtobus
Tura je lahka
Do 5ur dnevno
Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica

Tudi letos gremo na priljubljene Kvarnerske otoke: Krk, Cres, Lošinj in Unije. Tokrat se bomo pridružili PD PT
Ljubljana
V petek, 20. se bomo iz Ljubljane odpeljali do mejnega prehoda Jelšane, po avtocesti prek Rijeke in Krškega
mostu na otok KRK. Po krajšem postanku v mestu Krk se bomo s trajektom iz VALBISKE prepeljali do luke MERAG
in nadaljevali proti najjužnejšemu predelu otoka CRESA do PUNTA KRIŽA, pravega nacionalnega parka bogate
favne in flore, zelene oaze nedotaknjene narave. Sprehodili se bomo do rta sv. Damjana, mimo več pastirskih
stanov. Na povratku proti Osorju se bomo za hip povzpeli na hrib VELA STRAŽA /154 m/ in nadaljevali pot do
POLJANE, kjer bomo imeli večerjo. Nato se bomo odpeljali proti VELEMU LOŠINJU, kjer se bomo zvečer namestili
v nam že znanem Mladinskem hostlu (večposteljne sobe).
V soboto, 21. se bomo po zajtrku z barko odpeljali na otok UNIJE in si vmes privoščili ribji/mesni piknik. Ogledali
si bomo vse zanimivosti otoka in se zvečer odpeljali do Poljane na večerjo z glasbo.
V nedeljo, 22. se bomo po zajtrku povzpeli na Sv. IVANA,/231 m/ in GRGUŠČAK /242 m/ ter prehodili planinske
in pastirske poti vse do Velega Lošinja, od koder se bomo odpeljali na kosilo do Poljane, od tod pa prek obeh
trajektnih luk nazaj proti Ljubljani.

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 100
Igor Golčman do 13.4.2012 število prijav je omejeno
PRIJAVA :
Celje, 10.4.2012
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!

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 !

