PD ZZV CELJE VABI VSE LJUBITELJE GORA IN ZANIMIVIH POTI NA

V NEDELJO, 7. SEPTEMBRA 2014
OB 05.00 URI NA GLAZIJI
Z Glazije v Celju se bomo z avtobusom odpeljali ob 05. uri in z ostalih
postajališč kot običajno. Slovenijo bomo zapustili na mejnem prehodu Rateče in
se mimo Trbiža zapeljali v Jezersko dolino do planine Pecol (1510 m). Tu se
naša pot prične. Razdelili se bomo v dve skupini. Prva skupina bo v dveh
smereh po zelo zahtevni poti pristopala na Montaž (2753 m). Druga skupina pa
se bo po nezahtevni poti podala na Špik Hude police (2420 m).
Na Špik Hude police vodi nezahtevna pot in jo bodo zmogli prehoditi tisti, ki ne
bodo želeli na Montaž. Na poti bodo uživali ob pogledih na številne kozoroge in
svizce. Prav tako pa na mogočne vrhove in grebene gorskih gmot. Pohodnikom
na tej poti priporočamo primerno planinsko obutev in pohodne palice.
Na Montaž bomo pristopali v dveh skupinah. Skupina ki bo za pristop uporabila
znamenito in svojstveno Pipanovo lestev in skupina ki se bo na vrh povzpela še
po nekoliko zahtevnejši poti mimo bivaka Suringor. Pristopniki na Montaž
poleg primerne planinske obutve morajo imeti še varovalni trojček (čelado,
varovalni pas in samovarovalni komplet). Možnost izposoje na društvu. Tudi ta
skupina se bo na sedlu srečala s pravimi kapitalnimi kozorogi, ob poti s svizci in
lepimi pogledi na okoliške gore, še zlasti s samega vrha. Za pristop na vrh
Montaža bomo potrebovali okoli štiri ure zmerne hoje. Sestopali bomo po
Pipanovi lestvi.
Hrano in zadostne količine pijače bomo imeli v nahrbtniku. S seboj moramo
imeti poleg planinske izkaznice s plačano članarino za 2014 še osebno in
zdravstveno izkaznico.
Prispevek za prevoz je 22 €.
Za prijave in informacije sta vam na razpolago VPZS
Janez OMAN tel. 041 494 530 in sms ter
Vladko KORŽE tel. 041 465 355 in sms ter email

vladko.korze@gmail.com
VABLJENI !

