Planinsko društvo POLET te vabi na naslednji izlet:

TRIGLAV (2.864m)
»na obisk k očaku«
Kdaj: sobota - nedelja, 10. - 11. avgust 2019
 ob 4:45 uri iz Mokronoga,
 ob 5:00 uri izpred Doma kulture v Šentrupertu
Kako: s posebnim avtobusom
Opis poti: Avtobus bo odpeljal iz Mokronoga, se ustavil v Šentrupertu in na ostalih
vmesnih točkah po potrebi. Pot bomo nadaljevali mimo Ljubljane do izhodišča v dolini
Vrat. Od tu se bomo odpravili mimo Aljaževega doma po markirani poti proti sedlu
Luknja. Od sedla Luknja se bomo po Bambergovi poti povzpeli preko Plemenic do
zahodne Triglavske planote, jo prečili in preko Triglavske Škrbine dosegli naš cilj,vrh
Triglava. Z vrha se bomo po zavarovani poti spustili do doma na Kredarici, kjer bomo
prenočili. Naslednji dan pa nas bo čakal sestop v dolino, katerega bomo opravili mimo
Staničeve koče za Cmirom v dolino Vrat, kjer nas bo čakal avtobus. Domov se bomo
vrnili v zgodnjih večernih urah. Vodnika se pridržujeva pravico, da skladno s pogoji
narediva spremembo smeri poti.

Vodniki: Edi Tomšič
Jože Bučar
Predviden čas hoje: do 9 ur na dan
Potrebna oprema: pohodna, pohodne palice, dobra obutev (gojzarji), topla oblačila –
kapa, rokavice, rezervno perilo, vetrovka, osvežilna pijača, fotoaparat, sončna krema,
hladen obrok, energijske ploščice, osebni dokument, izkaznica PZS s plačano
članarino za leto 2019, pas, samovarovalni komplet, čelada (nekaj jih lahko
zagotovimo iz društva – kontaktirajte vodnika), spalna rjuha (če je nimate jo lahko
najamete v koči proti doplačilu), spalna vreča ni dovoljena.
Strošek: otroci
člani društva

30,00 €
40,00 €

V strošek je vključeno: stroški prevoza in prenočišča
INFO: izlet je strokovno voden
Prijave z vplačilom
in dodatne
informacije

- v pisarni društva v sredo od 19.00 do 20.00 ure
- Edi Tomšič
m.: 041/623-530
- Bojan Brezovar m.: 041/541-077,
- Martin Kumer
m.: 041/896-546

Rok prijave: do srede, 7.8.19
Število udeležencev je omejeno na 20, zato pohitite s prijavo.

