POHODI IN FERATANJE NAD GARDSKIM
JEZEROM V LETU 2022
Kdaj:

Od 03.do 05.06.2022 (pet – ned)
Odhod:
3.30 – izpred hotela Creina v Kranju
3.35 – Kranj, Mercator Center Primskovo
4.00 – Ljubljana, OMV črpalka, Celovška 455

Kako:

S posebnim avtobusom

Opis poti: PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s TA Experience Slovenia vabi v gore nad Gardskim jezerom.

Hodili bomo po lahkih zavarovanih poteh, čez prepadna pobočja, po širokih travnatih in razglednih pobočjih vrhov nad
Gardskim jezerom. Z osvojenih vrhov se nam bodo odpirali osupljivo čudoviti razgledi na bleščečo modrino jezera
in okolico, pogled pa seže tudi do bližnjih Dolomitov.
Sprehodili se bomo po dobro ohranjenih jarkih in predorih iz prve svetovne vojne, vklesanih v strme stene okoli
jezera in plezali na izpostavljene vrhove nad Gardskim jezerom.
Podrobnosti so navedene v priloženem programu.

Zahtevnost
trajanje:

in Pohodne ture so nezahtevne in trajajo od 4 do 5 ur,
primerne za vse, ki imate splošno kondicijo za hribe.
Ferate so kombinacija dobro uhojenih poti in nezahtevnih ferat, katerih stopnja
zahtevnosti ne preseže stopnje težavnosti B/C.

Potrebna
oprema:

Za vse udeležence:
priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim podplatom in pohodniško
opremo za sredogorje. Veljaven osebni dokument - za prestop meje. Planinska
izkaznica in prva pomoč.
Obvezna oprema za ferate:
Samovarovalni komplet, čelada, rokavice, plezalni pas.
Priporočeno: 5m vrvi, dve pomožni vrvici, dve vponki.

Vodnika:

Sašo Košnik in Uroš Prelovšek, v sodelovanju organizatorjem izleta - TA Experience
Slovenia (poskrbljeno bo tudi za turistično vodenje).

Strošek

Cena potovanja pri 25 potnikih: 299,00 EUR
Strošek vključuje: avtobusni prevoz in cestne pristojbine, mostnine, parkirnine, stroške
voznika, 2 x nočitev z zajtrkom v namestitvi 3* v dvoposteljnih sobah, turistično in
planinsko vodenje, turistično pristojbino in organizacijo potovanja.

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

Prijave, rok
prijav in
informacije:

Prijave z obveznim vplačilom 100,00 EUR akontacije sprejemamo do vključno
ponedeljka, 08. maja 2022 ali do zasedbe mest v namestitvi in/ali na avtobusu.
Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne.

Število mest za ferate je omejeno.
Prijavite se lahko:
- telefon: 041 723 832
- e-mail: info@experience-slovenia.com
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih ur – vsako
sredo od 17.00 do 18.00 ure)
Prijave, rok
prijav in
informacije nadaljevanje:

Na podlagi predračuna je plačilo možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni
društva. Zadnji obrok mora biti plačan do 14 dni pred odhodom.
V primeru plačila za drugo osebo naj se ime in priimek potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 15.5.2022 prejeli obvestilo o odhodu.
Obvezni podatki ob prijavi: - izpolnjena prijavnica TA
Informacije:
* TA Experience Slovenia, tel. 041 723 832
* Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009

Priporočila:

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno zdravstveno
zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja"), ki ga lahko
uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta na povezavi
https://www.zzzs.si/tujina .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco (npr.
CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali
- pri TA Experience Slovenia
- preko Planinske zveze Slovenije.
Možno je zavarovanje rizika odpovedi. Zavarovanje rizika plačate pri plačilu/nakazilu
akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi, vam organizator
ne bo mogel vrniti akontacije v primeru odpovedi.

Opombe:

- V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do
sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur.
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost.
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti.
- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost.

Vabljeni!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

