BIOKOVO IN MOSOR
28. 12. 2011–1. 1. 2012
Ponovno vas vabimo na aktivno preživljanje novoletnih praznikov. Potepali
se bomo po vrhovih Biokova (Sv. Ilija, 1642 m), Mosorja (Kozik, 1319 m)
in Matokita (Sv. Rok, 1062 m).
1. DAN – 28. 12. 2011 (sreda)
Ob 5. uri zjutraj se bomo izpred Mercator centra Hudinja v Celju zapeljali proti
Rogatcu, v Dobovcu prečkali mejo in v Đurmancu zapeljali na avtocesto, ki pelje proti
Makarski. Jutranjo kavico si bomo privoščili na počivališču Dobra malo pred Ogulinom.
Še pred prihodom v Makarsko bomo zavili z avtoceste in si ogledali staro mestno
jedro Šibenika. Po ogledu mesta, ki je prvič omenjeno že leta 1066 v dokumentu
kralja Petra Krešimirja IV., se bomo zapeljali naprej do Makarske in našega penziona
Moča, kjer bomo prenočevali naslednje štiri noči.
2. DAN – 29. 12. 2011 (četrtek)
Po zgodnjem zajtrku se bomo zapeljali v zaselek Bast, kjer bo naše izhodišče za
vzpon na Sv. Ilijo. Pot nas bo peljala mimo spomenika botanika Maksimiljana Mandla
na Vela vrata in nato po grebenu do vrha (5 h). Na izhodišče bomo sestopili mimo
koče na Osičinama in mimo izvira Korita (4 h).
3. DAN – 30. 12. 2011 (petek)
Po zajtrku se bomo zapeljali v Sitno Gornje pod Mosorjem. Od tu nas bo pot v eni uri
pripeljala do koče Girometta (868 m) in potem naprej mimo planinskega zavetišča
Kontejner (1055 m, 1 h) na vrh Kozika (5 h). Z vrha bomo v dobrih dveh urah
sestopili v kraj Dubrava.
4. DAN – 31. 12. 2011 (sobota)
Ta dan si bomo privoščili malo daljši počitek, nato pa se okoli 8. ure zapeljali do
naselja Ravče, ki bo naše izhodišče za vzpon na najvišji vrh Matokita – Sv. Rok. Hodili
bomo po poti, ki je dobila ime znanem alpinistu Stipetu Božiću. Do vrha bomo
potrebovali 3 ure, za sestop po poti vzpona pa okoli 2 uri. Po potepanju si bomo
privoščili počitek, da bomo na ulicah Makarske lažje dočakali novo leto.
5. DAN – 1. 1. 2012 (nedelja)
Ob 11. uri zjutraj se bomo zapeljali nazaj proti domu.

CENA: 290 EUR
V ceno je vključeno: prevoz na vseh relacijah, 4 polpenzioni, nezgodno
zavarovanje.
Prijave sprejemamo do 15. 11. 2011 na GSM 031 633 123 (Andrej) ali GSM
040 209 690 (Peter). Ob prijavi je potrebno vplačati 50 evrov akontacije
na tekoči račun SI56 2430 0900 4154 083 PA Guliver s pripisom Biokovo.

