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BIHAĆ - RAFTING NA UNI 

PLANINSKO DRUŠTVO ZZV CELJE 
 
 

   
 
 

 
1.DAN: petek, 01.06.2012 -  Plješevica (predvidoma 4 - 5 ur hoje) 
Odhod iz dogovorjenega kraja ob 03.00. Vožnja v smeri Karlovac - Ličko Petrovo selo, kjer uredimo 
mejne formalnosti in nadaljujemo z vožnjo do Bihaća. Po osvežitvi vožnja do naselja Zavalje (421 mnv), 
izhodišča za pohod. Predviden postanek pri Opaljeni bukvi (793 mnv), nato pa nadaljevanje vzpona 
proti Opaliti vrhu (1225 mnv). Po osvojitvi vrha se bomo preko Šabine grede in Zelenega vrha (1208 
mnv) spustili do mesta kjer nas bo čakal avtobus. Nastanitev v Bihaću, večerja in nočitev. 
 
2.DAN: sobota, 02.06.2012 - Osječenica (predvidoma 6 - 7 ur hoje) 
Zajtrk. Vožnja do naselja Kolunič, kjer zapustimo glavno cesto in nadaljujemo z vožnjo do parkirišča 
Pikel (809 mnv), od koder se bomo najprej odpravili do točke Tronoški plaz (1195 mnv), po krajšem 
postanku pa bomo nadaljevali vzpon na vrh Velika Osječenica (1795 mnv). Po osvojitvi vrha se bomo  
mimo Vijine pečine in Trljine vrnili na izhodišče. Vožnja do hotela. Večerja in nočitev. 
 
3.DAN: nedelja, 03.06.2012 -  Rafting na Uni 
Po zajtrku vožnja do izhodišča za rafting, Štrbački buk, kjer se bomo preoblekli in se spustili po brzicah   
reke Une (predvidoma 14km). Tri urno »dogodivščino« bomo zaključili pri kraja Lohovo, od koder se 
bomo vrnili do Rafting kluba. Po kosilu in osvežitvi vožnja proti Sloveniji. Predviden prihod v poznih 
večernih urah. 

CENA: 165€, pri udeležbi min 40 udeležencev 
Cena vključuje: 
- avtobusni prevoz na predvideni relaciji, 
- 2x polpenzion v hotelu*** nacionalne kategorije, 1/2 twc, 
- kosilo v kampu, 
- rafting na Uni, 
- izposojo opreme in spremstvo vodnikov, 
- spremstvo lokalnega planinskega vodnika, 
- stroške priprave, organizacije in vodenja izleta.  
Doplačilo na licu mesta: 
- vstopnina v naravni rezervat (za udeležence raftinga) - 10 € 
Doplačila po želji : 
Skupinsko nezgodno zavarovanje z asistenco – ELVIA (priporočamo!). 

Ob prijavi plačate polovico zneska na TR Balkanika, vse informacije in prijave FRANJO -
tel. 031 706 509 , ali pri TA Balkaninka. 
Opozorilo: Vsi udeleženci rafta so se dolžni držati navodil izkušenih vodnikov! 

 


