PD ZZV CELJE VABI NA

V NEDELJO, 24. MAJA 2015, OB 05.00 URI NA GLAZIJI
Avtobus bo iz Sl. Konjic odpeljal ob 04.15 uri, z Glazije v Celju ob 05.00 uri in z
ostalih postajališč glede na ta čas primerno. Peljali se bomo po avtocesti proti
Postojni in se usmerili proti Rijeki. Na Hrvaško bomo prestopili čez mejni prehod
Jelšane ter se odpeljali naprej proti Lovranu, kjer je naše prvo izhodišče pohoda na
Učko – 1396 m.
Učka je del SZ Dinarskega gorstva, kateri se nadaljuje v Čičarijo. Ob dobri vidljivosti seže pogled
od Kamniških Alp na severu, do Julijskih Alp na severozahodu, Dolomitov na zahodu in masiva
Gran Sassa na jugu. Vzhodna stran pa ponuja preko Kvarnerja pogled na vrhove Gorskega
Kotarja, do Velebita na jugozahodu vse tja do Kornatskega otočja. Pod samo Učko pa se kaže
Istra kot na dlani.

Prva varianta poti: Lovran (0 m) – Kaluža – pod Podgrnjačem (850 m) –
Vojak (1396 m)
Druga varianta poti: Z avtobusom se odpeljemo do planinskega doma na
Poklonu (922 m), od koder se napotimo čez Plas na vrh Učke – na Vojak.
V kolikor bo čas dopuščal, se bomo odpravili na Suhi vrh (1333 m), približno pol
ure hoda v eno smer.
Z vrha se bomo skupaj vrnili na Platak do avtobusa.
Prva skupina bo za pot potrebovala okrog 6 ur, druga skupina pa okrog 4 ure.
Za pot potrebujemo pohodno obutev, priporočamo pohodne palice in primerna
oblačila glede na vremenske razmere ter dovolj tekočine.
Obvezno je potrebno imeti s sabo veljaven osebni dokument, planinsko izkaznico
s plačano članarino in zdravstveno izkaznico.
Strošek prevoza: 22,00 €
Pohod bosta vodila VPZS, ki sta vam na voljo za dodatne informacije in prijave:

JANEZ OMAN – tel. 041 494 530
MITJA ČMER – tel. 041 368 651;
e-mail: mitja.cmer@albatros.si

VABLJENI NA LEPOTICO ISTRE!

