PLANINSKO DRUŠTVO BREŽICE
vas vabi na izlet dvodnevni na

Triglavska jezera
Odhod bo v nedeljo, 25. avgusta 2013, ob 6. uri
s parkirišča pri Restavraciji Štefanič v Brežicah.
Turo bosta vodila Tone Hribar in Nuša Vanič, vodnika PZS.
Opis: Prvi dan se bomo s Planine Blato preko Dednega polja, Ovčarije in Štapc povzpeli do
Koče na Triglavskih jezerih, 1685 m, za kar bomo porabili slabe 4 ure. Še isti dan se
bomo sprehodili do Zasavske koče na Prehodavcih in si ogledali skoraj vsa Triglavska
jezera. Prespali bomo v Koči pri Triglavskih jezerih.
Drugi dan nas čaka spust do Črnega jezera in od tam preko Planine Viševnik povratek
na Planino pri Jezeru.
Težavnost: lahka označena pot
Čas hoje: prvi dan: 4 h do Koče pri Triglavskih jezerih, 4 h za ogled zgornjih jezer
drugi dan: 5 h
Obvezna oprema: popolna planinska oprema in obleka: planinski čevlji z dobrim gumijastim
podplatom, oblačila za dva dni (v večernih urah je v gorah že precej mrzlo), kapa,
rokavice, vetrovka, zaščita proti dežju, vetru in soncu, spalna vreča (po želji).
Priporočamo uporabo pohodnih palic.
Prehrana: iz nahrbtnika in v Koči pri Triglavskih jezerih
Cena prenočitve: 9 € + 1,5 € ekološka taksa
2,5 € rjuha za enkratno uporabo
Prevoz: s kombijem in/ali osebnimi avtomobili (cena bo določena glede na število
prijavljenih)
Prijave: do četrtka 22. avgusta pri Lauri Rueh v »Vrtnici«, ali na 040 202 064
Prijava na izlet je zavezujoča zaradi organizacije prevoza!
Če se izleta ne boste mogli udeležiti, se do četrtka odjavite.
Vprimeru slabe vremenske napovedi bo tura 24 ur pred odhodom odpovedana.

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženka, udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta,
izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu ter ima
plačano letno članarino PZS. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s Častnim
kodeksom slovenskih planincev ter upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Želimo vam varno in srečno hojo, ter lep planinski dan!

