ALTEMAVER
V NEDELJO, 1. SEPTEMBRA 2019 OB 7.00 URI NA GLAZIJI
Dobimo se na že znanih AP, ob 6.45 uri na AP Slovenske Konjice, AP Nova vas ob 6.45 in ob 7.10 uri
na AP Žalec.
Vabimo vas, da se povzpnemo na najvzhodnejši podaljšek Julijskih Alp, po vršnem slemenu Ratitovca.
Izpred koče, pa je še bolje viden čudovit razgled na 10 minut oddaljenega Gladkega vrha, 1667 m. Na
vzhodni strani vidimo v bližini Križnogorsko sleme in spodnji del Selške doline, proti jugovzhodu so
vrhovi Lubnika, Stari in Mladi vrh ter Koprivnik, zadaj pa vidimo Sorško polje in Ljubljansko kotlino, za
njo pa Posavsko hribovje;za Koprivnikom vidimo v daljavi Snežnik; na jugu ja Blegoš, za njim pa
Javornik; na jugozahodni strani na ratitovškem pobočju pa še vasi Torka in Ravne. Na zahodni strani
je venec Spodnji Bohinjskih gora s Črno prstjo, Rodico in Voglom in v daljavi Matajur, na
severozahodu seže pogled prek Jelovice in Pokljuke na Julijce s Triglavom, na severu vidimo
Karavanke in kamniške Alpe.
Z naročenim avtobusom se peljemo skozi Kamnik, Medvode, Škofje Loke do Železnikov, kjer zavijemo
desno da vasice Prtovč, 1011 m. Tukaj zapustimo avtobus in se peš odpravimo po desni strani proti
dolini Razor do Krekove koče na Ratitovcu, 1642 m. Za pot bomo potrebovali cca 1,30 ure. Povratek
je lahko po levi poti čez preval Povden in po Torkarskih ridah z enakim časom.
Možno pa je, da pot nadaljujemo po tri urni grebenski poti preko Altemavra, 1678 m, Kremanta,
1658 m, Kačjega roba, 1502 m, Rihtarjevega griča, 1391 m, Mišjega grunta, 1266 m do Litostrojske
koče , 1306 m na Soriški planini, kjer nas bo čakal avtobus.
Prijavnina za lastne stroške znaša 20 €.
Prijave in vse informacije pri vodnikih PDZZV CELJE in sicer:
Franjo – tel. št. 031

706 509, e- pošta: franjokunej@gmail.com in Slavko – tel.št. 031 654 760,

e- pošta: slavko.klanjsek@gmail.com.

PRIJETNO DRUŽENJE IN SPREHOD PO VRŠNEM GREBENU RATITOVCA !

