Planinski tabor JUŽNI VELEBIT
Južni Velebit se razprostira od Oštarij na cesti Gospić - Karlobag do prelaza Mali Alan na cesti
Lovinac - Obrovac. Dolg je 46 km. Na južnem Velebitu se razlikuje del strmega pobočja Like, z
najvišjimi vrhovi Velebita (Vaganski vrh 1757 m in Sveto Brdo 1753 m) in obalno pobočje, ki
ni tako strmo. Na tem območju se prepletata mediteransko in celinsko podnebje.
1. dan, nedelja, 28. junija 2020:
odhod iz Sevnice v jutranji uri, vožnja mimo Zagreba do Ogulina. Povzpeli se
bomo na Klek (1181 mnm). Gora ima izrazit skalnat vrh in strm vršni greben in
nas vedno vabi ko se peljemo proti jadranski obali. Popoldne se zapeljemo do
Baških Oštarij, namestitev v hostlu, večerja, spanje.
2. dan, ponedeljek, 29. junija 2020:
Zajtrk, po zajtrku tura, od prelaza Takalica (950 m) bomo krenili proti prvemu
cilju Sadikovcu na višino 1286 m. Od tu so lepi razgledi na morje z otoki, proti
Dabarskim kukovima in našemu naslednjemu cilju Konjevači. Spustili se bomo v
Petrov Dolac in nato povzpeli na 1381 m visoko Konjevačo. Od tu je najlepši
pogled z Velebita na morje od Zadra do Paga in na vrhove Velebita. Vrnitev v
dolino, večerja, spanje.
3. dan, torek, 30. junija 2020:
zajtrk, po zajtrku krožna tura planinska pot na vrh Kize (1274 m) in Žutega kuka
ter povratek v dolino, večerja, spanje.
4. dan, sreda, 1. julija 2020:
zajtrk, po zajtrku vožnja proti Svetmu Roku, kjer bomo še osvojili hrib Zir, 850
metrov visokega osamelca sredi Ličkega polja. Z vožnjo bomo nadaljevali do
kanjona reke Krupe, ki se izliva v reko Zrmanjo. Sprehodili se bomo po kanjonu,
videli Kudin most, manastir Krupa ….Nočitev v planinski koči Velebit-Raina,
večerja, spanje.
5. dan, četrtek, 2. julija 2020:
zajtrk, po zajtrku planinska tura, obšli bi področje »Mameta«. Ogledali bi si tudi
jamo Mamet, ki je globoka 206 m, vhod jame je elipsaste oblike, dimenzije 60 m
x 70 m. Popoldne vrnitev v planinsko kočo, večerja, spanje.
6. dan, petek, 3. julija 2020:
Zajtrk, po zajtrku transfer z jeepi do začetne točke pohodne ture na področju
Crnopca, steza Malega princa. Po vrnitvi bi se zapeljali do morja in se naužili
»morskih radosti«.
7. dan, sobota, 4. julija 2020:
Zajtrk, »morske« aktivnosti ali pa sprehod po Veliki Paklenici do jame Manita
peč, oziroma obisk jame Modrič. Večerja, spanje.
8. dan, nedelja, 5. julija 2020:
Zajtrk, uživanje na morju, popoldne vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v
večernih urah.
Cena: 430 €/os. (min. 30 oseb), 490 €/os. (min. 20 oseb).
Cena vključuje: vožnjo s turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine, 7 x spanje
(dvo - in troposteljne sobe s TWC)večerja, zajtrk,
turistično pristojbino,
vstopnino v Nacionalni park Velebit.
Prijave zbiramo do 18. junija 2020, oziroma zasedbe mest v avtobusu (oz.
čim prej zaradi rezervacije prenočišč). Plačilo
ob prijavi 100 €.
Prijave: Jože Prah, št. mob. 041 657 560, e-pošta: joze.prah@amis.net,
Toni Turizem, št. mob. 031 643 338, e-pošta: turizem.prah@siol.net .
OPREMA: za sredogorje, primerna vremenu.
Lepo vabljeni na doživetje teh lepot. Povabite v naše društvo in družbo še prijatelje!
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Turizem Toni, Naselje heroja Maroka 29, 8290 Sevnica, tel. 07 81 62 880, GSM: 031 643
338, e-mail: turizem.prah@siol.net. Splošni pogoji so sestavni del ponudbe.

