PLANINSKO
DRUŠTVO
IDRIJA

PLANINARJENJE PO OTOKIH

CRES – LOŠINJ - ?
PREDSTAVITEV OTROŠKEGA
NASELJA NEREZINE IN LETOVANJ ZPMS

PLANINCI
pridružite se nam 17.,

18. in 19. maja 2019!

ODHOD AVTOBUSA bo v petek, 17. 5. 2019
ob 12.30 iz IDRIJE (avtobusna postaja),
OPIS POTI:
1. dan - prevoz do trajektnega pristanišča BRESTOVA – nato po otoku Cresu do Nerezin na otoku Lošinju – nastanitev
slovenskem počitniškem naselju BUČANJE – v počitniški bazi ZPM Krško.
Večerja in prenočišče (poč. hišice ZPM Krško s po 5 do 12 ležišči v 2 sobah, kopalnica, WC)
Člani ZPM Krško predstavijo naselje in programe, ki jih izvajajo v Nerezinah. – DRUŽABNI VEČER.
2. dan – Po zgodnejši jutranji kavi (malico dobimo s seboj), se bomo odpravili na dopoldansko planinsko turo – nezahtevna pot
po grebenih in obalah nad zalivi LOŠINJA – OTOKA VITALNOSTI - (lahko po izbiri tudi lažja sprehajalna pot).
Popoldne pozno ribiško kosilo in vožnja z barko do enega od sosednjih otokov: Susak, Ilovik –

(odvisno od vremensko – morskih pogojev).
Večerni ogled Malega Lošinja (večerja v mestu v lastni režiji – ni v ceni) in povratek v
naselje v Nerezinah (družabni večer glede na razpoloženje in želje udeležencev)

3. dan - Zgodnji vzpon - seveda planinci - na razgledni greben Osorščice – vrh Televrin ali Sv. Mikula.
Po zajtrku, v naselju, prosto po dogovoru: lahko sprehod, kopanje, sprehod po TEMATSKO RAZGLEDNEM VRTU,…
Po kosilu povratek proti Cresu (postanek).
Čaka nas še vožnja s trajektom na otok Krk in nato mimo Reke, proti Sloveniji - domov bomo prispeli okrog 21.
ure.
Nezahtevne planinske hoje bo vsak dan za okrog 4 ure. Prilagajali se bomo vremenskim razmeram in željam udeležencev.

PRISPEVEK: 140, € - vključuje prevoze ( avtobus, barka), hrana in prenočišče po programu.
OPREMA: veljaven osebni dokument za prehod državne meje,

svetujemo kartico zdravstvenega zavarovanja (tudi za tujino), nekaj hrvaških KUN,
(na otoku delujejo tudi bankomati), planinsko izkaznico, brisače za osebno nego (in kopalne),
udobna obleka in obutev. (Posteljnino dobimo v naselju.) zaščita proti soncu.
Za planinarjenje - hojo planinsko obleko, vetrovko in pohodno obutev, (pijačo, sadje),

planinci obvezno poravnano članarino PZS za leto 2019.
PRIJAVE in VPLAČILA: v pisarni društva PON., 6. 5. od 15. – 17., SREDA, 8. 5. OD 10. – 11. in
v PON. 13. 5. od 15. – 17. ure.

ORGANIZATORJA PLANINARJENJA IN SREČANJA:

Nace Breitenberger v sodelovanju z Vido Ban ZPM Krško

NA POTI NAS BO SPREMLJAL PLANINSKI VODNIK Z LICENCO, NA LOŠINJU PA LOKALNI VODIČ.

