VABIMO VAS NA ZANIMIV PLANINSKI IZLET NA SLOVAŠKO

TATRE
ODHOD: 09.08. – 15.08.2020
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 40
PREVOZ: turistični avtobus
TRAJANJE POTOVANJA: 7 DNI

PREDVIDENI PROGRAM POTOVANJA:
Vse ture bodo v organizaciji PD Mislinja
1. dan: MISLINJA – SLOVAŠKA – VELKA LOMNICA
Ob 5. uri zjutraj odhod turističnega avtobusa iz Velenja in vožnja v smeri mejnega prehoda Šentilj. Prestop
meje in nadaljevanje poti po avstrijskih avtocestah v smeri Dunaja. Na poti krajši postanki za oddih.
Nadaljevanje poti skozi Slovaško do Velke Lomnice, kamor je prihod predviden v popoldanskem času.
Namestitev v hotelu Agro (polpenzion – večerje in zajtrki), v dve, tri in štiri posteljnih sobah. Večerja in nočitev.
2. dan: ŠTRBSKE PLESO (1335 m) – RYSY (2500 m): Lahka in zahtevna označena pot
Turo pričnemo pri železniški postaji, od koder je po dolini do Popradske pleso (jezera) uro hoje. Jezero leži na
višini 1500 m, ob njem pa je lep gorski hotel. Tu se razdelimo v dve skupini.
Prva skupina bo imela zahtevnejšo turo. Vzpon bo potekal mimo Žabjeha plesa (jezera) na 2499 m visoko
mejno goro Rysy, ki ima dva vrhova. Višji vrh je ob enem tudi najvišji vrh Poljske. Vzpon bo skupaj trajal 4,5 h,
sestop pa 3,45 h.
Druga (lažja) skupina pa si najprej ogleda Simbolicki cintorin. Skale v gozdu so polne spominskih plošč, ki so
posvečene različnim žrtvam Tater in Slovaškim žrtvam v tujih gorstvih. Sledi vzpon po Mengusovski dolini do
jezera Velke Hincovo pleso (1945 m), ki je največje jezero na slovaški strani Tater. Od Popradskega jezera do
sem je 1,35 h hoje. Glede na utrujenost in na čas se lahko vzpnemo še preko Koprovskega sedla (2180 m) na
Kprovski štit (2363 m), kar zahteva nadaljnjo uro hoje. Sestop bo potekal po smeri dostopa in trajal 3,30 h.
3. dan: STARY SMOKAVEC (985 m) – SLAVKOVSKI ŠTIT (2452 m): Lahka označena pot
Do kraja Stary Smokavec se lahko od hotela pripeljemo tudi s Tatransko železnico.
Iz centra mesta krenemo mimo Grand Hotela navkreber, kjer po nekaj minutah pridemo do modrih oznak na
začetku poti. Modra pot nas po kamnitem kolovozu pelje vse do križišča s Tatransko magistralo, ki je rdeče
označena. Do sem je eno uro hoje. Mi ostanemo na modri in nadaljujemo naravnost v gozd vse do prve
znamenitosti Slavkovske Vyhliadka (1531 m), od koder je čudovit razgled v doline in na drugo stran na Lomnicky
štit. Po počitku nadaljujemo po granitnih ploščah, delno tudi skozi ruševje. Vzpenjamo se vedno višje in gremo
mimo vrha Nos (2273 m). Hojo nadaljujemo deloma po travah in melišču ter sledimo stezi vse do 2452 m
visokega Slavkovskega Štita s križem na vrhu. Skupen vzpon traja 4,15 h, sestop, ki je enak smeri dostopa, pa
3,30 h.
4. dan: HREBINOK (1252 m) – MALA IN VELIKA STUDENA DOLINA (2015 m)
Iz Starega Smogavca pelje na Hrebienok (1252 m) «pozemna lanovka«, to je vlečnica, ki z vrvmi vleče gondolo
po tiru na zemlji. Turistični kompleks Hrebienok je izhodišče za čudovite planinske poti. Tu se pričneta tudi poti
za obisk Male in Velike Studene doline, enega najlepših predelov Visokih Tater. Usmerimo se proti Bilikovi chati
in si ogledamo vodopady (slapove) Studeneho potoka in Obrovske slapove ter nadaljujemo po zelenih oznakah

do Zamkovskeho chate (koče). Hoja bo trajala 1,5 h. Po počitku pot nadaljujemo po slikoviti Mali Studeni dolini
pod vrhovi Lomnickega Štita vse do Teryho chata (2045 m). Okolica je čudovita, v bližini naštejemo pet gorskih
jezerc (Pat Spišskych plies). Do sem sta še dve uri hoje. Sledi počitek in uživanje v pogledih na vso to lepoto.
Lažja skupina se na tej točki obrne in gre nazaj po smeri dostopa, za kar bo porabila dobre 2,5 h hoje.
Težja skupina pa pot nadaljuje na Priečne sedlo (2353 m). Za vzpon bo potrebovala 1,35 h. Spust bo potekal po
strmem pobočju do Zbojnicke chate (1960 m) in trajal 1,45 h. Vračamo se po Velki Studeni dolini proti izhodišču
Hrebienok, katerega dosežemo v 2,15 h.
5. dan: TATRANSKA LOMNICA (850 m) – VELKA SVIŠTOVKA (2038 m) – JAHNACI ŠTIT (2230 m)
Zapeljemo se v Tatransko Lomnico do spodnje postaje gondole, ki pelje na Lomnicki Štit.
Sestopimo na Skalnem plesu (1715 m). Ne preveč zahtevna pot nas po velikih skalah zložno po 1,30 h pripelje
na sedlo pod Velko Svištovko. Sledi kratek skok na vrh (2038 m) in nazaj na sedlo. Sledi spust, ki je tu in tam kar
strm, proti enemu najlepših kotičkov Visokih Tater. Lepo je gledati, kako se nam približujeta temno zeleno
jezero in koča, ki ob njem stoji. Samo še skalni skok, ki je dobro varovan z jeklenico, in že smo tu, pri »Chata pri
zelenim plese« (1551 m). Pot bo trajala 1,30 h.
Lažja skupina po daljšem počitku sestopa proti dolini Zelenog.
6. dan : SPLAVARJENJE PO REKI DUNAJEC
Med bivanjem na Slovaškem bomo en dan izkoristili za splavarjenje po reki Dunajec, ki teče v okolici kraja
Červeny Klaštor. Predvidena cena splavarjenja je 12 EUR (doplačilo na mesto samem). Prevoz do kraja pa je
vračunan v ceni aranžmaja.
7. dan : VELKA LOMNICA – KREMNICA – MISLINJA
Zajtrk je v hotelu. Vožnja v smeri Banske Bistrice, starega rudarskega mesta s čudovitim mestnim jedrom, kjer
bo možnost krajšega postanka, in naprej do Kremnice. Tu si ogledamo razstavo denarja na Slovaškem skozi
zgodovino. Kremnica je še danes znana po denarju, saj se tam nahaja kovnica denarja (tu izdelujejo tudi
slovenske kovance). Popoldne nadaljujemo pot proti Sloveniji mimo Dunaja in Gradca. Prihod v Velenje je
predviden za pozne večerne ure.

Cena potovanja na osebo je: 320,00 EUR pri najmanj 40 potnikih na 50 sedežnem avtobusu.
V ceno so všteti naslednji stroški: avtobusni prevoz na relaciji Velenje–Velka Lomnica; lokalni prevozi na
planinske ture v okviru skupnih 300 km – Banska Bystrica–Kremnica–Velenje, stroški voznika na poti in
dodatnega voznika pri povratku, namestitev v hotelu Agro*** v 20 dvoposteljnih sobah in v sosednji zgradbi
ravno tako v dvoposteljnih sobah na osnovi polpenziona (solidne večerje in zajtrki), osnovno nezgodno
zavarovanje, vstopnina in lokalno vodenje v Kremnici, organizacija in DDV. Splošni pogoji in navodila za
potovanje Kompasa Celje so sestavni del programa in so vam na voljo v naših poslovalnicah v Velenju in Celju ali
na internetni strani www.kompas-celje.si.
Informativni zneski doplačil na potovanju samem: približno 40 EUR. Predlagamo: Mednarodno zdravstveno
zavarovanje CORIS (9,00 EUR za osebo, plačilo v Kompasu Velenje do 3 dni pred odhodom (za potovanje
zadostuje tudi evropska kartica zdravstvenega zavarovanja, ki jo dobite na vaši enoti ZZZS)).

PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI:
Potovanje bomo izvedli ob vsaj 40 prijavljenih potnikih. Prijave potekajo do zasedbe mest oziroma do 15.12.
2019 ali po dogovoru. Pri prijavi je potrebno vplačati 70,00 EUR prijavnine. Plačilo prijavnine vam zagotavlja
mesto na izletu. Ostali obroki: do 20. 3. 2020 70,00 EUR, do 20. 6. 2020 70,00 EUR in do 14 dni pred odhodom
še preostanek zneska.

Opomba: prevoz in hotelska namestitev ter ogled muzeja v Kremnici potekata v okviru organizacije Kompasa
Velenje. Vse planinske ture, splavarjenje, krajši izleti med bivanjem potekajo v okviru organizacije PD Mislinja.
Način prijav in plačil:
Na dom prejmete program in prijavnico. Prijavnico preberete, izpolnite in jo vrnete skenirano po elektronski
pošti na: peterzupanc51@gmail.com ali pošljete na naslov: Peter Zupanc, Gornji Dolič 67, 2382 Mislinja, do
15.12.2019. Na prijavnici lahko navedete tudi osebo, s katero bi želeli biti v sobi.
Glede na izpolnjeno prijavnico, kjer opredelite način plačila, lahko račune plačujete v agenciji ali pa vam po
elektronski pošti pošljemo račun, ki ga obročno plačujete preko elektronskega bančništva. Prvi obrok bo
potrebno poravnati do 25.12.2019.

Kontakti za prijave in plačila:
PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA
PETER ZUPANC
GORNJI DOLIČ 67
2382 MISLINJA
peterzupanc51@gmail.com

PRIJAVNICA TATRE, 9. – 15.8.2020 – PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA
IME IN PRIIMEK:
___________________________________________________________________________________________
ROJSTNI DATUM:
_______________________________
NASLOV:
___________________________________________________________________________________________
GSM:
E-MAIL:
___________________________________________________________________________________________
ŠTEVILKA POTNEGA LISTA ALI OSEBNE IZKAZNICE:

NAČIN PLAČILA (OZNAČITE) 1. PREKO ELEKTRONSKEGA BANČNIŠTVA/ z nakazili obrokov
2. V POSLOVALNICI KOMPAS VELENJE (Rdeča dvorana )

⃝
⃝

V SOBI ŽELIM BITI Z:
OPOMBA: razpored po sobah je informativne narave. V največji meri se bomo potrudili, da vas namestimo po
vaših željah. Hotelske kapacitete so omejene, predvidena namestitev je v dvo-, izjemoma troposteljnih sobah.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Cena na osebo na 50-sedežnem avtobusu je 320,00 EUR.
PRIJAVE IN PLAČILNI POGOJI:
Potovanje bomo izvedli v primeru vsaj 40 prijavljenih potnikov. Prijave potekajo do zasedbe mest oziroma do
15. 12. 2019. Pri prijavi je potrebno vplačati 70,00 EUR prijavnine. Plačilo prijavnine vam zagotavlja mesto na
izletu. Ostali obroki: do 20. 3. 2020 70,00 EUR, do 20. 6. 2020 70,00 EUR in do 14 dni pred odhodom še
preostanek zneska.
Način prijav in plačil:
Na dom prejmete program in prijavnico. Prijavnico preberete, izpolnite in jo vrnete skenirano po elektronski
pošti na: peterzupanc51@gmail.com ali podpisano pošljete na naslov PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA, PETER
ZUPANC, GORNJI DOLIČ 67, 2382 MISLINJA. Na prijavnici lahko navedete tudi osebo, s katero bi želeli biti v sobi.
Glede na izpolnjeno prijavnico, kjer opredelite način plačila, lahko račune plačujete v agenciji ali pa vam po
elektronski pošti pošljemo račun, ki ga obročno plačujete preko elektronskega bančništva. Prvi obrok bo
potrebno poravnati do 25.12.2019.
Splošni pogoji in navodila za potovanje Kompas-a Celje so sestavni del programa in pogodbe in so vam na voljo
na internetni strani www.kompas-celje.si ali v naših poslovalnicah.
PODPIS: ……………………………………………

Datum:

Izpolnjeno prijavnico dostavite na sledeč naslov do 15.12.2019: PLANINSKO DRUŠTVO MISLINJA, PETER
ZUPANC, GORNJI DOLIČ 67, 2382 MISLINJA ali skenirano prijavnico pošljete po elektronski pošti na:
peterzupanc51@gmail.com.

