PD ZZV CELJE VABI NA
Tokrat vas vabimo v Krniške skale – Gartnerkofel, na območju smučišča Nassfeld, in sicer v
nedeljo, 07.08.2016 ob 04. uri. Z vrha je lep razgled na Karnijske Alpe, zahodne Julijske
Alpe, ob lepem vremenu pa bomo lahko občudovali tudi Dolomite in avstrijske tri tisočake.

Avtobus bo z Glazije v Celju odpeljal
ob 04. uri, z ostalih postajališč kot
2195
običajno.
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Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane in Slovenijo zapustili na mejnem prehodu Rateče.
Nadaljujemo skozi Trbiž in na avstrijsko stran do parkirišča pred kočo Plattner, kjer je naše
izhodišče. Tu se bomo tudi razdelili v dve skupini.
Prva skupina bo na vrh pristopala po klasični poti, ki ni težavna in jo praktično lahko prehodi
vsak dober planinec. Skupina bo za pristop na vrh potrebovala okoli dve uri in pol zmerne hoje.
Pri tem bo premagala 600 višinskih metrov. Pohodniki morajo imeti dobre planinske čevlje,
oblačila letnemu času in vremenu primerna, priporočamo pohodne palice in ustrezno zaščito
proti soncu.
Druga skupina bo na vrh pristopila preko ferate dolge okoli 500 m z višinsko razliko 150 m in
visečega mostu razpona 40 m (viseči most je možno obiti). Stopnja težavnosti ferate je B/C. Za
udeležence druge skupine je poleg dobrih planinskih čevljev, primernih oblačil, obvezen
varovalni trojček (čelada, varnostni pas, samovarovalni komplet), možna sposoja v društvu.
Priporočamo pohodne palice in ustrezno zaščito proti soncu.
Hrana in pijača za vse udeležence pohoda je iz nahrbtnika. Poskrbite za zadostne količine
tekočin (brezalkoholnih). Ne pozabite osebnega dokumenta, kajti nahajali se bomo na območju
Italije in Avstrije.
Cena prevoza znaša 22,00€.
Pohod bosta vodila VPZS

Vladko KORŽE, tel.

041 465 355, el.naslov vladko.korze@gmail.com in
Franjo KUNEJ, tel 031 706 509, e-naslov franjokunej@gmail.com, vam na voljo za
dodatne informacije in prijave.
Vodniški odsek si glede na trenutne razmere na terenu, pridržuje pravico do določenih sprememb
ali odpovedi pohoda. Udeleženec pohoda s prijavo za pohod potrdi da je seznanjen z
zahtevnostjo pohoda ter izpolnjuje pogoje za varno sodelovanje na njem. Ima plačano članarino
PZS za tekoče leto. Se ravna v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora
dosledno upoštevati navodila vodnikov.
PRIDRUŽITE SE NAM, DA SKUPAJ PREŽIVIMO LEPO NEDELJO IN KAKŠNO
ZAPOJEMO!

