Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO
Severni Velebit:
od Babič Siće do planinskega doma Zavižan (1594 m) in po
Premužićevi stezi do Rossijeve kolibe
9. in 10. junija 2019
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 9. junija. 2019 ob 6. uri z Dolgega mosta . Prevoz s 30 sedežnim avtobusom. Povratek v
ponedeljek 10.junija v večernih urah.
Vodnik in organizator
Vodi Marjan Klančar , oranizator Evgen Gržanič.
Potek izleta
Pohod bomo po krajšem postanku v Senju, pričeli pri vstopu v Nacionalni park Severni Velebit pri Babič Sići.
Do planinskega doma Zavižan bomo porabili 1,5 ure. Tu bomo pustili odvečno prtljago , saj bomo zvečer tu
prenočili v večposteljnih sobah. Pohod bomo nadaljevali po Premužićevi stezi do približno 2,5 ure oddaljene
Rossijeve kolibe. Po isti poti se bomo vrnili do Zavižana, vmes bomo skrenili s poti le toliko, da bomo osvojili
še katerega od vrhov. Naslednje jutro se bomo povzpeli še na bližnja vrhova Vučjak (1644 m) in Veliko koso
(1622 m). Še pred poldnevom se bomo zapeljali v Senj, kjer se nadejamo osvežitve v že dovolj toplem morju.
Popoldne si bomo ogledali trdnjavo Nehaj in se sprehodili skozi mesto Senj. Po dogovoru bomo odšli še na
kosilo v eno od restavracij.
Značaj ture (izleta)
Pot je lahka, skupne višinske razlike pri vzponu je okoli 400 metrov. Hoje bo prvi dan 6 do 7 ur, drugi dan pa
do 2 uri. Kdor prvi dan ne bi želel nadaljevati pohoda do Rossijeve kolibe, lahko ostane v planinskem domu
na Zavižanu in si razgleduje okolico, ki je v tem času polna planinskega cvetja.
Oprema
Primerna obutev z dobro narezanim podplatom, oblačila glede na vreme. Vedno je priporočljivo imeti
palerino in kremo za sončenje oz. zaščitno pokrivalo, pohodne palice če jih uporabljate, obvezno dovolj
pijače in hrane. Na poti je možno dobiti le pijačo v Planinskem domu Zavižan, kjer je možna uporaba kuhinje
za pripravo lastnih obrokov. Hrano in pijačo za zvečer in naslednji dan bomo lahko pustili v avtobusu, ki bo
pripeljal do kraja, kjer bomo prenočili. Ne pozabit toaletne potrebščine za prenočevanje, večjo brisačo in
morda kopalke.
Strošek
Za avtobusni prevoz, stroške vodenja, vstopnino v NP Severni Velebit in prenočišče v planinskem domu,
bomo plačali od 44 do 51 EUR (odvisno od števila udeležencev). V primeru premajhnega števila prijavljenih
(manj kot 20 ) izlet ne bo izveden. Odjave po roku za prijave le zaradi višje sile (bolezen ipd.), v nasprotnem
primeru prijavljeni plača pripadajoči strošek avtobusa.
Prijave
Prijava na spletni strani društva, do četrtka 6.junija 2019 do 8. ure.
Nečlani PD Iskra Ljubljana naj v prijavi obvezno dopišejo telefonsko številko in navedejo ime svojega
planinskega društva.
Dodatne informacije
Marjan Klančar, 041 990 371.

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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