PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA

vas vabi na
vrhove nad Soriško planino
(obhodnica Ratitovec-prvi del)

60 vrhov nad 600m za
60 let
PD Zabukovica

v soboto, 28. maja 2011
Obhodnica Ratitovec je bila odprta maja 2010, dolga je 24 km in ima 12
obveznih kontrolnih točk. Mi bomo letos v maju prehodili samo prvi del,
drugega pa jeseni. Avtobus bomo zapustili nad vasjo Sorica in se peš podali
proti Dravhu (1547 m) in Lajnarju (1549 m), nato pa nadaljevali na Slatnik (1609
m), Šavnik (1574 m) in Možic (1602 m).V lepem vremenu bomo uživali v
prekrasnih razgledih, opazovali naravne znamenitosti in ostanke nekdanje
Rapalske meje, ki je po prvi svetovni vojni grobo razdelila slovensko ozemlje in
ga velik del ločila od matične domovine. Z vrhov se bomo spustili do
Litostrojske koče (1306 m) na Bohinjskem sedlu. Tu nas bo tudi pričakal
avtobus. V dnevnik »Obhodnica Ratitovec« si bomo odtisnili pet žigov, v
dnevnik »PD Zabukovica - 60 vrhov za 60 let« pa dva.
Po zasluženem počitku bomo sedli v avtobus in se preko Bohinjske Bistrice
prepeljali na Bled in naprej do Blejskega Vintgarja, katerega si ga bomo tudi
ogledali. Hodili bomo skozi 1,6 km dolgo sotesko ob reki Radovni. Stene korita
so visoke 50-100 m; v soteski so skoki, tolmuni in brzice, na koncu pa pada
preko praga slap Šum.
Po zaključku ogleda se bomo z avtobusom odpeljali nazaj proti domu.
ČAS HOJE: 4-5 ur
OPREMA: planinski čevlji, po želji pohodne palice in oblačila glede na vremenske razmere
HRANA: iz nahrbtnika oziroma možnost nakupa toplega obroka v planinski koči
PRIJAVE: do vključno srede, 25. maj 2011
ODHODI: Zabukovica 6.00, Migojnice 6.05 in AP Žalec 6.15
CENA PREVOZA: 16 € po osebi, otroci in študentje plačajo polovično ceno. Cena dnevnika
»Obhodnica Ratitovec« je 5€/kos, cena ogleda Blejskega Vintgarja je za skupino nad deset
3€/osebo.
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Bogomil Polavder-Milan 041-688-055 milan.polavder@gmail.com

ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK !

