
Prvi namigi poletja 
Športno plezanje –

 
 

Nepozabno doživetje Španije
pohodniška avantura na področju Costa 
Blanca. Treking tura preko grebena Sierra 
Helada in prehod skozi naravni tunel visokih 
grebenov  Sierra Bernia. Sedem dni čudovitih
dolin, kanjonov  in skalnih vrhov. Spanje v 
podeželski hiši »casa di campo
plezališčih doline Sella, polotoka 
de´Ifach  in plezališča Guadalest
vodstvo vodnika – inštruktorja športnega 
plezanja, planinskega vodnika in resničnega 
poznavalca Costa Blance. 

Turistično območje, znano pod imenom 
Španiji. Gore, grebeni, stene in borovi gozdovi so gosto posejani na relativno 
Omembe vredna plezališča se raztezajo v radiju 30 km
tja je iz izhodišča največ 30 minut vožnje z avtomobilom.
primerni za treking ture, gorniške vzpone in planinska 
 

Komu je potovanje namenjeno?
Planincem, ki želijo obiskati zanimive gore z razglednimi turami. 
zanimiva prečenja ali zavarovane plezalne poti. 
mojstrom plezanja. Balvanskim

Program – dan za dnem: 
1. dan 
Prevoz Slovenija-letališče (Bratislava, Trst ali Treviso/Benetke); letalski prevoz do letališča 
Prevoz: Valencia – Guadalest. Obisk prvega
2.dan -6.dan: 
Dopoldanski, popoldanski ali celodnevni obiski različnih plezalnih območij. Dopoldanske, 
popoldanske in/ali celodnevne gorniške ture v različnih delih pogorja Costa Blance. Ogledi
znamenitosti, obisk plaže, ogledi ruševin gradov
7.dan 
Prevoz Guadalest - letališče Valencia; letalski prevoz do i
večernih urah. 
 

Prvi namigi poletja – Costa Blanca, Španija
– pohodništvo – planinska potepanja

doživetje Španije - plezalno 
avantura na področju Costa 

Blanca. Treking tura preko grebena Sierra 
Helada in prehod skozi naravni tunel visokih 

Sierra Bernia. Sedem dni čudovitih 
lnih vrhov. Spanje v 

di campo«. Plezanje v 
, polotoka Peñon 

Guadalest. Strokovno 
inštruktorja športnega 

plezanja, planinskega vodnika in resničnega 

 

uristično območje, znano pod imenom Costa Blanca se ponaša z največ plezalni
Španiji. Gore, grebeni, stene in borovi gozdovi so gosto posejani na relativno 

se raztezajo v radiju 30 km od naše baze – hiše »
je iz izhodišča največ 30 minut vožnje z avtomobilom. Prav tako številni so vrhovi in grebeni, 

primerni za treking ture, gorniške vzpone in planinska potepanja.  

Komu je potovanje namenjeno? 
, ki želijo obiskati zanimive gore z razglednimi turami. Gornikom

zanimiva prečenja ali zavarovane plezalne poti. Športnim plezalcem začetnikom ali izkušenim 
Balvanskim plezalcem, ki si želijo raziskovati nova plezalna področja.

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

letališče (Bratislava, Trst ali Treviso/Benetke); letalski prevoz do letališča 
bisk prvega plezalnega območja, plezališča in 

Dopoldanski, popoldanski ali celodnevni obiski različnih plezalnih območij. Dopoldanske, 
gorniške ture v različnih delih pogorja Costa Blance. Ogledi
ruševin gradov, večerna druženja in skupne dodatne aktivnosti

letališče Valencia; letalski prevoz do izhodiščnega letališča. Prihod v Slovenijo v 

Privlačnosti za športne plezalce:
 

• plezanje športno plezalnih opremljenih
smeri težavnosti od 4 do 8b+ 

• plezanje več raztežajnih
smeri od 5+ do 8a 

• obisk več različnih plezalnih področij: 
Guadalest, Peñon de´Ifach
Placa, Sierra de Toix
Puig Champana, ali Mascarat

• možnosti balvaniranja 
in plezanja prečk (po želji)

 

a, Španija 
potepanja ☺☺☺☺ 

 
z največ plezalnimi področji v vsej 

Španiji. Gore, grebeni, stene in borovi gozdovi so gosto posejani na relativno majhnem prostoru. 
hiše »casa de campo«. Do 

Prav tako številni so vrhovi in grebeni, 

Gornikom, ki jih zanimajo 
začetnikom ali izkušenim 

ki si želijo raziskovati nova plezalna področja. 

letališče (Bratislava, Trst ali Treviso/Benetke); letalski prevoz do letališča Valencia. 
plezalnega območja, plezališča in turistični ogled vasi . .  

Dopoldanski, popoldanski ali celodnevni obiski različnih plezalnih območij. Dopoldanske, 
gorniške ture v različnih delih pogorja Costa Blance. Ogledi lokalnih 

e dodatne aktivnosti ….. 

zhodiščnega letališča. Prihod v Slovenijo v 

Privlačnosti za športne plezalce: 

plezanje športno plezalnih opremljenih 
smeri težavnosti od 4 do 8b+  
plezanje več raztežajnih, daljših športnih 

plezalnih področij: 
on de´Ifach, Echo 

Sierra de Toix , dolina Sella, 
Mascarat,  ……. 
 (veliko možnosti) 

in plezanja prečk (po želji) 



Dodatne privlačnosti: 
 

• ogled starega mestnega jedra mesteca 
Altea 

• namakanje nog v skritih zalivih in plažah 
brez gneče turistov 

• obisk čokoladnega muzeja in 
čokolade Valor 

• obisk lokalne tržnice in pisanega 
nedeljskega bolšjega sejma

• ogled gorske vasi in gradu Guadalest 
nad Guadaleškim jezerom 

• nakup odličnega domačega hladno 
stiskanega olivnega olja 

• ogled muzeja starinskih motociklov in 
avtomobilov 
 

     Majski termin: 10.05. – 17.05. 
 

Stroški programa:  
• 458 € / za 4 udeležence 
• 398 € / za 8 udeležencev 
• 368 € / za 12 udeležencev 
Minimalno število oseb v skupini: 4. Največje število oseb v skupini: 12

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

       Kaj vse ni vključeno:  

• prehrana ter pijača, vendar je na voljo možnost kuhanja v hiši

• vstopnine za oglede lokalnih zanimivosti, vendar je večina ogledov brezplačnih

• stroški osebne narave, stroški izven programa in vse kar ni vključeno
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 

Strošek programa se lahko spremeni v primeru 

plača 250 € akontacije. Ostali del stroška

zbiramo do 01.04.2013 oziroma do zasedbe 

 
Zaradi zasedbe letalskih sedežev prevoznika vas naprošamo za čimprejšnj
Informacije na � drustvo.stratus@gmail.com

Cena vključuje: 
• letalski prevoz do Španije in nazaj ter 
• prevoz do letališča ter nazaj
• spanje v skupni hiši »casa de campo«
• najem osebnega vozila »rent
• vodenje potovanja in trekinga ter 
• prisoten slovensko govoreč vodnik

ves čas potovanja 
• svetovanje glede izbire tur in vzponov
• svetovanje in pomoč pri pripravi na potovanje

 

Zanimivosti in možnosti za gorniška 
     

• pohodniška tura čez greben 
pešpot, razgledna tura nad morjem

• krožna planinska tura okoli grebena Sierra Bernia 
– prehod skozi naravni tunel

• obisk zavarovane plezalne poti (
• vzpon na slikoviti vrh Puig Champana
• prečenje grebena Bernia (

km grebena, ocena 2-3, en 
razgledni greben  

ogled starega mestnega jedra mesteca 

namakanje nog v skritih zalivih in plažah 

obisk čokoladnega muzeja in      tovarne 

pisanega 
nedeljskega bolšjega sejma 

Guadalest  
 

nakup odličnega domačega hladno 

ogled muzeja starinskih motociklov in 

17.05. 2013 

Minimalno število oseb v skupini: 4. Največje število oseb v skupini: 12. 

prehrana ter pijača, vendar je na voljo možnost kuhanja v hiši 

lokalnih zanimivosti, vendar je večina ogledov brezplačnih

stroški osebne narave, stroški izven programa in vse kar ni vključeno 

programa se lahko spremeni v primeru večje spremembe cene letalske vozovnice. Ob pri

stroška potovanja je potrebno poravnati najkasneje do 1

oziroma do zasedbe prostih mest. 

prevoznika vas naprošamo za čimprejšnje prijave.
drustvo.stratus@gmail.com  ali pokličite na � 040-648

do Španije in nazaj ter letališke pristojbine 
ter nazaj ter vsi notranji  prevozi po programu, 

v skupni hiši »casa de campo« 
najem osebnega vozila »rent-a-car« in zavarovanje vozila 
vodenje potovanja in trekinga ter "welcome drink"  
prisoten slovensko govoreč vodnik-inštruktor športnega plezanja  

svetovanje glede izbire tur in vzponov 
pomoč pri pripravi na potovanje 

gorniška potepanja: 

pohodniška tura čez greben Sierra Helada: 
pešpot, razgledna tura nad morjem 
krožna planinska tura okoli grebena Sierra Bernia 
prehod skozi naravni tunel  

zavarovane plezalne poti (Ponoch)  
vzpon na slikoviti vrh Puig Champana 

Bernia (Sierra de Bernia), 3 
en raztežaj 4+, 5 h 

lokalnih zanimivosti, vendar je večina ogledov brezplačnih 

 

. Ob prijavi na potovanje potnik 

10 dni pred odhodom. Prijave 

e prijave. 
648-444, Silvo  

 

 


