PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v četrtek, 17. junija 2021

na PRIMORSKO

Koper

Škocjanski zatok

To je naš 118 Izlet, katerega želimo popestriti z vožnjo z vlakom. Izbrana tura je
Koper z okolico . Ogledali si bomo staro mestno jedro Kopra. Sprehodili se
bomo po delu novo nastale kopalne obale proti Žusterni. Tisti, ki bi želeli več
hoje pa bodo imeli možnost to storiti s krožno potjo okoli Škocjanskega zatoka.
O teh variantah sprehoda se bomo dogovorili na vlaku. Ker moramo za prevoz
z vlakom IC zagotoviti predhodno rezervacijo ( predvidoma 80 sedežev) 10 dni
pred realizacijo vas prosimo, za pravočasno prijavo. Vse ostale zadeve se
bomo dogovorili med vožnjo. Prepričani smo, da vam bo vožnja z vlakom
ugajala, saj boste na drugačen način imeli možnost razgleda po čudoviti in
zanimivi poti do Kopra.
Vsekakor naj ne bo odveč tudi uvodno opozorilo, da je potrebno pri našem
druženju in planinskem izletu natančno in dosledno upoštevati navodila in
priporočila NIJZ. Velja tudi opozorilo, da je na vlaku obvezna namestitev
zaščitne maske.
ČAS HOJE: od 1 ure do 3 ure
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik,
osvežujoč napitek.

pohodne palice,

HRANA: iz nahrbtnika, v Spar Koper ali pa kje drugje, kar si boste sami izbrali
Ker gremo z vlakom nekaj obveznih informacij:
 DATUM PRIJAVE: do četrtka 10. junija 2021 oziroma do zasedbe prostih
mest na vlaku
 Zbirno mesto na železniški postaji Celje ob 07.30 uri
Do Celje je možno za Savinjsko smer priti z vlakom, ki gre iz Velenja in je v
Polzeli 7.00 in v Žalcu 7.09. V Celju je ob 7.20 uri. Ker so na njem dijaki je precej

gneče.
 ODHOD: Celje na ŽP Celje vlak IC ob 07.42 uri – prihod v Koper ob 11.07 uri
 VRAČANJE: iz ŽP Koper ob 15.25 uri – prihod v Celje ob 18.50 uri
 Prevozni stroški: ne pozabite vzeti s sabo kartico IJPP –kartico integriranega
potniškega prometa v RS – brezplačna vožnja
 Doplačilo na IC vlaku 1,5 € v eno smer
 Če te kartice nimate je cena prevoza-povratna karta 24,80 €, če pa ste plačali
članarino PZS je prevoz z vlakom v obe smeri 18,20 € ( morate imeti s sabo
kartico PZS kot dokazilo)
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.

INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

