PD Slivnica pri Celju
vabi v

ZAHODNO BOSNO
Foto: Ivan Šalamon

od 27. do 29. aprila 2018
ODHOD: ob 4:00 z AP Gorica pri Slivnici
PREVOZ: avtobus ali drugi organiziran prevoz
POTEK:
1. dan: vzpon na Osječenico (1795 m). Čas hoje: 5-6 ur. Nočitev v Motelu
No. 9. Večerja in zajtrk sta organizirana.
2. dan: prevoz do Šiborite drage in vzpon na Veliko in Malo Klakovačo
(1962 m, 1761 m). Čas hoje: 8-9 ur. Ogled Drvarja in »Titove pećine«. Nočitev
v Motelu No. 9. Večerja in zajtrk sta organizirana.
3. dan: razdelitev v dve skupini.
Prva: vzpon na Ljutoc (1168 m). Čas hoje: 4-5 ur.
Druga: rafting na Uni.
Ogled Bihaća in kosilo. Povratek domov okoli 16. ure.
Program v Bosni bo izvedel Ermin Lipović - Lipa preko svoje agencije Kljub ekstremnih
sportova Limit. On bo tudi lokalni vodnik za vse izlete.

ZAHTEVNOST POTI: zahtevna planinska pot, obvezna ustrezna obutev,
pohodne palice priporočljive

PRISPEVEK ZA STROŠKE: 130 € (avtobusni prevoz, prispevek agenciji)
Obvezno je dodatno zdravstveno zavarovanje za tujino. Sklenete lahko dodatno AS tujina
zavarovanje za planince prek PZS. Več informacij ob prijavi. Obvezna je osebna izkaznica ali
potni list.

ROK PRIJAVE: do 22. 4. 2018 oz. zasedbe prostih mest. Prijava je potrjena s
plačilom stroškov izleta na TRR: Planinsko društvo Slivnica pri Celju, Gorica pri Slivnici,
3263 Gorica pri Slivnici: Delavska hranilnica: SI56 6100 0001 8561 297; BIC: HDELSI22 .
Potrdilo o plačilu pošljite na društveni e-mail.

INFORMACIJE IN PRIJAVE:
• Matej Planko – 040 161 352

•

pslivnicapricelju@gmail.com

OPOZORILO: S prijavo na izlet udeleženec potrjuje, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno
sodelovanje na izletu, ima plačano letno članarino v PD in urejeno nezgodno zavarovanje, če je izlet v tujino. Udeleženec je dolžan spoštovati navodila in
odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost.

