Planinsko društvo Pošte in Telekoma Ljubljana
Cigaletova 10, 1000 Ljubljana
Telefon: 01/ 431 61 14
E-mail: info@pdrustvo-ptlj.si
Internet: www.pdrustvo-ptlj.si

Odsek za varstvo narave v sodelovanju s PS Nova Gorica
Vabi članice in člane društva na planinski izlet:
DATUM IZLETA:

Nedelja, 27. junij 2021

Iz Bohinja v Podbrdo (po trasi Julijana trail)
VODJA:

Martina Šuštar Marn

POMOČNIK:

Darinka Gaberščik

ODHOD:

6:00

ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OBVEZNA OPREMA:

Glavna avtobusna postaja Ljubljana – postajališče 32

OBVEZNI DOKUMENTI:
DRUGE ZAHTEVE:
MALICA IN PIJAČA:
REGIJA IN ŽIGI:

GSM: 031 234 911

Proti večeru
Poseben avtobus
Lahka kopna tura,zmernega vzpona za cca 2,5 ure
Cca 5-6 ur skupaj s počitki in ogledi
Cca 700m, zložnega vzpona
Planinska obutev in obleka glede na vremenske razmere, pohodne palice,
dovolj tekočine, sončna krema
Veljavna planinska izkaznica, zdravstvena kartica in osebni dokument
Primerna telesna pripravljenost in dobra volja
Iz nahrbtnika
Julijske Alpe

OPIS POTI:
Z avtobusom se bomo zapeljali proti Bohinjski Bistrici, kjer se nam bo pridružila vodnica Darinka
Gaberščik. Odpravili se bomo na eno od etap čudovite pohodne poti Julijana trail, ki se ponaša z bogato
naravno dediščino. Najprej bomo spoznali slikoviti Nemški Rovt, se sprehodili po vasi in nadaljevali z
zmernim vzpenjanjem v smeri Vrha Bače. Na vrhu nas bodo pozdravile številne cvetice, nagradili pa
čudoviti razgledi. Po krajšem počitku bomo pričeli s spuščanjem do vasi Bača in naprej v Podbrdo, kjer nas
bo pričakal avtobus. Proti domu se bomo vračali po Selški dolini. Celotna pot je lahka, zmernega vzpona je
za dve uri in pol. Vabljeni vsi ljubitelji gora, ki radi preživite dan v dobri družbi in neoknjeni naravi.

STROŠKI IZLETA: Morajo biti plačani pred izletom!

16 EUR

Prijave v planinski pisarni oz. pri vodji izleta. Na seznam se uvrstite šele po plačilu!
Plačilo v pisarni ali na račun društva TR: SI56 0475 0000 3082 905,
s pripisom smeri in datuma izleta.
Pred plačilom na TR se pozanimajte v društveni pisarni o prostih mestih in takoj plačajte!
Pisarna na Cigaletovi 10 je odprta: torek od 15:00 do 17:00, petek od 9:00 do 11:00.
Podrobnejše informacije daje vodja izleta.
OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene,
psihofizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino pri PD Pošte in Telekoma Ljubljana.
Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim kodeksom slovenskih planincev
ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!
Društvo ali prevoznik ne odgovarjata za osebne predmete, dokumente in planinsko opremo udeležencev.

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno!

