PAKLENICA
JUŽNI VELEBIT
Planinsko društvo ZZV Celje vabi na dvodnevno turo po južnem
Velebitu, v času med 18. in 19.5. 2013, z odhodom ob 04. uri z
Glazije v Celju.
Velebit je zanimiva gorata razčlemba, preko katerega poteka
transverzalna pot. Zanimiva pa je tudi nadelana Primožičeva staza,
dolga 57 km. Tokrat se bomo gibali po južnem delu, katerega večino
zajema Nacionalni park Paklenica. Večina nas ve, da hodijo v
Paklenico alpinisti plezat, saj je tukaj res ogromno nadelanih
plezalnih smeri. So pa tudi prečudovite markirane poti, ki povezujejo
posamezne vrhove, od koder je prečudovit razgled.
Prvi dan se bomo povzpeli skozi kanjon Velika Paklenica, ki je na
najožjem delu širok le 40 m, na vsaki strani pa se strmo v nebo
dvigujejo mogočne skalne gmote, na katerih v sezoni kar mrgoli
alpinistov, do kraške jame Manita peč in si jo bomo ogledali. Tistim,
ki jim bo hoje za ta dan dovolj, se bodo po poti pristopa vrnili. Ostali
bomo s potjo nadaljevali preko Zoljinega kuka, 843 m na Vidakov
kuk, 836 m. Na vrhu človek dobi občutek, kot bi sedel vrh tribune v
amfiteatru. Z ene strani ga obdajajo skalni stolpi različnih oblik in
veličin, z druge strani pa ga nase opozarja morje. Z njega je eden
najlepših razgledov. Od tu se bomo po krožni poti vrnili na izhodišče.
Do kraške jame Manita peč bomo potrebovali 2 uri zmerne hoje, na
vrh Vidakovega kuka pa še 1,5 ure. Za vrnitev na izhodišče bomo
porabili 2 uri. Hrana in pijača je ta dan iz nahrbtnika.
Prenočili bomo v štiri in pet posteljnih apartmajih, kjer si bodo lahko
pripravili večerjo tisti, ki ne bodo želeli okusiti morskih dobrot v
gostilni pri Dinku ali po želji kje drugje.

Naslednji dan bomo hodili nekoliko manj, saj bomo za večji del
videnega uporabili safari varianto, za katero bi sicer potrebovali tri dni
hoje. Ogledali si bomo kanjon reke Zrmanje, od koder se bomo
povzpeli do cerkve sv. Frane, kjer sledi krajši postanek. Nadaljevali
bomo po stari avstroogerski cesti, se povzpeli do Tulove grede, 1120
m in od tam do Malega Alena, 1045 m. Organizator safarija nam bo
med tem, ko bomo mi pešačili okoli 2 uri, na eni izmed planin
pripravil kosilo. Med potjo pa bo poskrbel tudi za priboljšek z
domačimi dobrotami. Ta dan bomo zares lahko uživali nad ogledom
kanjona reke Zrmanje, vrhov južnega Velebita, zanimivih mest, kjer je
bil posnet znani film Winnetou ter nad prečudovitimi razgledi
naravnih znamenitosti. Doživetja in videnja tega dneva udeleženci
zagotovo ne bodo pozabili. Prav zaradi tega razloga pa smo se
odločili za safari varianto, da bi videli čim več in doživeli nekaj
nepozabnega. Za ta dan rabite v nahrbtniku le pijačo in kakšen piškot.
Tura je primerna za vse starostne skupine in kategorije pohodnikov ter
tistih, ki so željnih videti in doživeti nekaj posebnega. Zadostili bomo
udeležencem, ki želijo hoditi več in tistim, ki tega ne želijo. Pogoj pa
je seveda poravnana članarina PZS za letošnje leto. Na turi boste
potrebovali primerna oblačila, dobre pohodne čevlje in palice. Ne
pozabite osebnega dokumenta.
Cena dvodnevne ture je 115 € in zajema: stroške prevoza s
cestninami, vstopnini v kanjon Stara Paklenica in kraško jamo,
nočitev, kar znaša 65 € in nepozabni safari s kosilom v znesku 50 €.
Izračun je narejen za 30 udeležencev, v nasprotnem primeru si
pridružujemo pravico do spremembe cene ali odpovedi ture.
Turo bosta vodila VPZS Vladko KORŽE ( tel. 041 465 355 ) in Franja
FERK (tel. 051 320 988 ), ki sta vam na razpolago za dodatne
informacije. Poslužujte se prijav preko
SMS ali imela
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.
SKUPAJ NAM BO LEPO IN NEPOZABNO !

