PLANINSKO DRUŠTVO SLOVENSKE KONJICE
vabi od petka, 25. do nedelje, 27. aprila 2014 v

Starigrad-Paklenico , na planinski vikend ob morju
Odhod v petek ob 6. 00 uri z avtobusne postaje v Konjicah.
Nacionalni park Paklenica se razteza na primorskih pobočjih južnega Velebita, iznad
Starigrada pa do najvišjih vrhov (Vaganski vrh, Sveto brdo..). Impresivna lepota Velebita
dosega svoj vrhunec ravno v Nacionalnem parku Paklenica. (Več na: http://www.paklenica.hr )
Na tem območju se bo odvijala pestra planinska dejavnost po kanjonih Velike in Male
Paklenice in na okoliške razgledne vrhove. Lahko boste izbirali med krajšimi in
celodnevnimi turami ali se predajali užitkom ob morju. Stroški tridnevnega izleta bodo
120 € za člane in 80 € za mlade planince in zajemajo avtobusni prevoz, dva polpenziona v
hotelu Alan z nočitvami v bivalnih hišicah v kampu hotela in tridnevno vstopnino za NP
Paklenica. Planinske ture bo vodil Joža, bivanje in ostale dejavnosti pripravlja Mira.

Nedelja

Sobota

Petek

Ture –predlogi, variante

Čas

Dolžina

Vzponi

Sestopi

Starigrad - Planinski dom, 480 m, in nazaj

5 h 30'

17.4 km

650 m

650 m

Starigrad - Anića kuk 712 m - Starigrad

5 h 30'

13.2 km

970

970

Starigrad - Manita peć 560 – Tomići – Starigrad

6h

15.8 km

970

970

Starigrad – Anića luka - Anića kuk - Manita peć
-Tomići– Starigrad

8h

19.8 km

1495

1495

Mala Paklenica – Sv. Jakov - Anića kuk Starigrad

6h

15.6 km

895

895

Mala Paklenica - Crni vrh 1110 – Pl. dom Velika Paklenica - Starigrad

8h

21.8 km

1345

1345

Milovci – Bojinac 1110 - Veliko Rujno –
Ramići – V. Vitrenik - Starigrad

7 h 30'

19.9 km

1480

1530

Milovci – Bojinac 1110 - Veliko Rujno –
Vaganac - Starigrad

6 h 30'

18 km

1280

1335

Predlog dogajanja:
Petek, 25. april: odhod iz Konjic ob 6. uri, prehod državne meje predvidoma v
Rogatcu; ne pozabite na veljavni document, osebno izkaznico ali potni list! Nadaljevanje
vožnje mimo Zagreba in Karlovca, z vmesnim postankom; in skozi tunel Sv. Rok do
Starigrada. Po namestitvi v bivalne hišice bo na voljo še veliko časa za katero od
predlaganih tur, večerja od 19. do 21. ure.

Sobota, 26. april: zajtrk med 7. in 7.45 uro, ob 8.00 odhod na turo po izbiri;
prevoz z avtobusom cca 5 km do Selin, kjer bo izhodišče za Malo Paklenico. Tisti, ki se
boste odločili za celodnevno turo, imejte s seboj dovolj pijače in hrane.

Nedelja, 27. april: zajtrk med 7. in 7.30 uro, ob 7.30 odhod, za tiste, ki bodo
izbrali daljšo turo na Veliko Rujno, prevoz z avtobusom do izhodišča Milovci; prehrana
in pijača iz nahrbtnika; tisti, ki boste izbirali krajše ture pa po želji v Starigradu.
Odhod avtobusa predvidoma ob 16. uri, prihod v Konjice okoli 21. ure.

Še nekaj napotkov:
V bivalnih hišicah bodo na voljo po dve 2-posteljni sobi TWC, lahko se po želji dogovorite
in “grupirate”, vsa vprašanja na temo dogajanja v kampu bo reševala Mira, 041 957 731.
Pijačo in hrano za ture lahko prinesemo s seboj, ali nabavite v Starigradu.
V domu imamo večerjo v petek in soboto, zajtrk v soboto in nedeljo, kosilo pred odhodom
po dogovoru z doplačilom.
Oprema: poleg običajne planinske opreme ne pozabite na zaščito pred soncem;
kreme, sončna očala, pokrivalo, planinski čevlji, oblačila, če nas preseneti dež, veter, prva
pomoč, skale so izredno ostre.., zaželjene so pomožne vrvice, vponke..,(tisti, ki jih imate),
pohodne palice..., kopalke in nogavice za plažo..
Razno:
- vse ture je možno prilagoditi in po želji za posamezne skupine skrajšati..
- za “žepnino” v Starigradu je bolje, da pripravimo kune, lahko tudi €.
- ne pozabite na veljaven dokument za prehod meje, planinsko izkaznico s plačano
članarino, zdravstveno izkaznico in Evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja.
- priporočam, da si v priloženem paketu zemljevidov, fotk.., ogledate predlagane ture
in zanimivosti, da se boste lažje odločali za vsak dan posebej..
jasno, da so vse predlagane ture neobvezne in si lahko planinski ali kopalni vikend
paket prikrojite po svoje.. Večina ciljev, predvsem bližnjih, je vidnih od hotela in
tudi po dveh urah hoje še vedno lahko najdemo “domov”.
15. april, 2014

Pripravil: Jože Kamenšek

