PLANINSKI
DRUŠTVI ŽALEC
in GALICIJA
50 let

GROBNIŠKE ALPE - GORSKI KOTAR 8.-9.10. 2022
FRATAR (1353m), SUHI VRH (1280m), RISNJAK (1528m), SNJEŽNIK (1505m)

Gorski kotar se »zeleni« na površini veliki kar 1.273 kvadratnih kilometrov. Gorski kotar je planota, ki se
strmo dvigne iznad Kvarnerja, iz celine pa mu je dostop »dosti blažji, lažji«. Planine, ki so simbol Gorskega
kotarja, so v povprečju visoke med 700 in 900 metri nadmorske višine. Najvišja gora v Gorskem kotarju
je Risnjak (1.528 m), okrog katerega se razprostira istoimenski narodni park.

1.dan
Z avtomobilom preko Postojne, Ilirske Bistrice do mejnega prehoda Jelšane (Rupa), do izhodišča v vasi
Podkilavac (320m). Po markirani poti (preko Kolci) se povzpnemo do pl. Doma Hahlići in vrhove Suhi vrh
(1280m), Fratar (1353m). Povratek do Doma Hahlići in krožno po poti imenovani Čeka na izhodišče. Sledi
vožnja do doma na Platku in prenočitev.
Dolžina cca .17 km, 1.100m višinske razlike, čas 7-8 ur.
2.dan
Po zajtrku se odpravimo po poti čez Cajtige (Pelcerova pot) in naprej do Schlossovega doma. Od doma se
strmo povzpnemo na Veliki Risnjak (1528m). Z vrha čudovita panorama na kvarnerske otoke, celoten
Gorski Kotar, Učko, vse do Kamniških Alp in Triglava. Vračamo se po poti vzpona do Cajtiga, sledimo
markacijami čez Rimska vrata do Snježnika (1505m). Z vrha sestopimo mimo Rimskih Vrata na izhodišče.
Dolžina 15km, 800m višinske razlike, čas 7-8 ur.
Zahtevnost:
Oprema:
Ostalo:

Lahka označena planinska pot, primerna za planince z dobro telesno pripravljenostjo
Topla oblačila in obutev primerna vremenskim razmeram, pohodniške palice, svetilka.
Plačana članarina PD za 2022, osebni dokument, zdravstvena izkaznica.
Obiskovalci Hrvaške planinske obhodnice ne pozabite dnevnike.
Hrana in pijača iz nahrbtnika, možnost toplega obroka in pijače v planinski koči.

Odhod ob 5:00 Žalec.
Prevoz osebnim avtomobilom. Strošek prevoza 35€, prenočišče z zajtrkom ( opcija večerja ) 25€. Cene so
okvirne in dogovorimo glede na število udeležencev.
Tura le v lepem in stabilnem vremenu.
Prijave :

Bogdan Kreča

031 565 423 e-pošta: bogdan.kreca@triera.net

