Planinski društvi POLET in Trebnje te vabita na naslednji izlet:

VELIKI KOPINJ (1.736 m n. v.)
skupni izlet PD Polet in PD Trebnje
Kdaj:

sobota, 28. oktobra 2017
• ob 5:00 uri iz Mokronoga,
• ob 5:15 uri izpred kulturnega doma v Šentrupertu
• ob 5:30 uri z avtobusne postaje Trebnje
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti:
Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu, na Mirni in v Trebnjem in na ostalih
vmesnih točkah po potrebi. Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane in do postanka za obvezno kavo
na znani točki. Za Kranjsko Goro bomo v Ratečah prestopili mejo z Italijo in se skozi Trbiž ter
Žabnice (Comporosso) pod Sv. Višarjami zapeljali do parkirišča v soteski Val Bartolo oz. po naše
Vrtinjlogarski graben nekako na nadmorski višini 950 m. Lepa pot nas bo čez sedlo Kot (Sella Canton)
1.413 m n. v. pripeljala na Veliki Kopinj (Kapin) od koder bomo nadaljevali še na Gorjanski vrh nad idilično
Gorjansko planino, ki jo bomo seveda tudi obiskali. Sestop bomo nadaljevali po poti 403, ki pelje še čez Mali
Kapin (1.528 m n. v.) do Gornjih Vrat (Oberthorl), na Avstrijski strani, kjer nas bo čakal avtobus. Domov se
bomo vrnili v poznih večernih urah.

Vodniki:

Ivica Vitez
Martin Kumer

Predviden čas hoje:
Potrebna oprema:

do 6 ur, lahka označena pot
pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), vetrovka, topla
oblačila – kapa, rokavice, rezervno perilo, rezervna oblačila in obutev,
osvežilna pijača, osebni dokument, izkaznica PZS,…

Cena:

člani društva

20,00 €

V ceni je vključeno: prevozni stroški
INFO: izlet je strokovno voden
Prijave z vplačilom in - v pisarni društva v sredo od 19.00 do 20.00 ure
- Bojan Brezovar m.: 041-541-077
dodatne informacije
- Ivica Vitez
m.: 041-883-823 ali 031-405-697
- Martin Kumer
m.: 041-896-546
Rok prijave:

do petka, 27. oktobra 2017

Število udeležencev je omejeno na 30, zato pohitite s prijavo.

