JUŽNI VELEBIT
Planinsko društvo ZZV Celje vabi na dvodnevni pohod po
južnem Velebitu, dne 17. in 18. 05. 2014, z odhodom ob
04.00 uri z Glazije v Celju.
Lanskim prvopristopnikom po južnem Velebitu je sprehod skozi
kanjon Velike Paklenice, obisk kraške jame Manita peč in vzpenjanje
na vrhove nad kanjonom, ostal v lepem spominu. Pozabili niso tudi
enkratnega safarija med katerim smo videli velik del zanimivosti
južnega Velebita. Letos bomo prehodili Put Malog Princa, ki je ena
najlepših poti na Velebitu. Ne da se je opisati, praktično jo je
potrebno prehoditi in doživeti njene lepote. Prav tako bomo preživeli
en dan z džipi v hribih (safari varianta).
V soboto, 17. 05. se bomo z avtobusom iz Celja odpeljali ob 04. uri in
z ostalih postaj kot ponavadi. Nadaljevali bomo skozi Laško, Krško,
Zagreb, mimo Gračaca do Prezida. Tu zapustimo avtobus in
nadaljujemo peš proti zaklonišču Crnopac. Pred zakloniščem bomo
vstopili na krožno pot imenovano Put Malog Princa. Pot spada med
zahtevne poti in nekako sovpada z lansko. Za pohod po njej in ogled
lepot ob njej, bomo potrebovali okoli tri ure. Najbolj vztrajni pa se
bomo povzpeli še na Bili kuk (1171m) in se potem skupaj vrnili do
avtobusa. Skupaj bomo ta dan hodili pet do šest ure zmerne hoje.
Hrana in pijača je ta dan iz nahrbtnika.
Prenočili bomo v Starem gradu v štiri in pet posteljnih apartmajih, kjer
si boste lahko pripravili večerjo tisti, ki ne boste želeli okusiti morskih
dobrot v gostilni pri Dinku ali po želji kje drugje.
V nedeljo, 18. 05. se bomo v raziskovanje in pristope delov južnega
Velebita odpravili z džipi. Nekaj znamenitosti in zanimivosti, ki jih
bomo videli je: edinstven Kudin most na reki Krupi, samostan Krupa,
Vidikovac od koder bomo videli zanimiv kanjon najkrajše in

najgloblje (40 m) reke na Hrvaškem, povzpeli se na vrh Prosenjak,
pogledali v jamo Mamet široko 50 m in globoko 200 m, v katero je
skočil neustrašni padalec in še veliko drugega. Skratka, s safarijem
vam želimo omogočiti čim več ogledov znamenitosti in naravnih
danosti ter prečudovitih razgledov, ki nam jih pokrajina ponuja. Hoje
bo ta dan okoli uro, v nahrbtniku pa rabite kakšno brezalkoholno
pijačo in piškot. Vino, voda in hrana je všteta v ceno safarija.
Po končanem safariju se bomo z avtobusom odpeljali proti Celju,
kamor bomo prispeli predvidoma do 22. ure.
Na pohodu pričakujemo udeležence z primerno kondicijo, predvsem
za prvi dan. Tudi tokrat bomo skušali urediti za tiste z manj kondicije,
v kolikor bodo želeli z nami. Pogoj za udeležbo je poravnana
članarina PZS za letošnje leto. Na turi boste potrebovali primerna
oblačila, dobre pohodne čevlje in pohodne palice. Ne pozabite
osebnega dokumenta za prestop državne meje.
Strošek prevoza znaša 40 € in ga poravnate na avtobusu. Nočitev 10
€ in safari 45 € pa boste na Hrvaškem poravnali sami. Izračun pohoda
je narejen za 30 udeležencev, v nasprotnem primeru si pridržujemo
pravico do spremembe cene ali odpovedi ture.
Turo bosta vodila VPZS Vladko KORŽE ( tel. 041 465 355 ) in
Slavko KLAJNŠEK (tel. 031 654 760 ), ki sta vam na razpolago za
dodatne informacije. Poslužujte se prijav preko SMS ali e-maila:
vladko.korze@gmail.com.
Telefonske prijave pričakujeva med 19. in 22. uro.
S prijavami ne odlašajte zaradi še potrebnih aktivnosti organizatorja,
pričakujemo pa korektnost v primeru odpovedi.
Z VAMI ŽELIMO PREŽIVETI LEP IN NEPOZABEN VIKEND!

