Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Čreta (944m)
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 6. 1. 2019 ob 8.00 uri s parkirišča pod Halo Tivoli. Postanek pri bencinski postaji Petrol na
obvoznici v Kamniku ob 8.30. Prevoz bo organiziran z osebnimi avtomobili. Cesta nas bo vodila preko
Črnivca, Gornjega Grada v Kokarje.
Vodnik
Marjan Klančar
Potek izleta
Izlet bomo začeli in končali pri športnem parku Kokarje, vendar ne po isti poti. Po obveznih opravilih se
bomo podali na pot, ki je v začetku nekoliko strmejša, a se kmalu nekoliko zloži, vendar se pot do Črete
vseskozi vzpenja razen del poti s cerkve do koče. Pot je lepo markirana, vendar so ponekod bolj oznake za
spust. Pot poteka po gozdu, večinoma po stezi, nekaj po kolovozu in krajši del poti je tudi po makadamski
cesti. Daljši počitek bomo imeli v koči na Čreti, kjer bomo lahko naročili golaž, ričet ali vampe (4,5€) –
prosim, da navedete izbor jedi do četrtka do 16 ure. Ustavili se bomo tudi pri energetski točki pri cerkvi Sv.
Ane Marije na Čreti in na spustu v planinski koči na Ferbanci (pivo 1,8€). Tudi pri spustu v dolino je pot lepo
markirana, v začetku poteka po cesti nato po stezah in kolovozih do planinske koče Farbanca in naprej do
Mostnega grabna oz. ceste. Od tu je potem krajši klanec čez greben, s katerega se potem spustimo do
avtomobilov.
Značaj ture (izleta)
Pot je lahka, višinska razlika je 540 m, okvirni čas skupne hoje je okoli 4 – 4,5 ur.
Oprema
Pohodni čevlji in ustrezna oblačila za ta letni čas, tudi rezervno oblačilo, obutev za po turi ! (ostane v
avtomobilih), gamaše v primeru snega in odjuge, pohodne palice če želite, morda nekaj za prigrizek,
energetski prigrizk in čaj oz. pijača. Med potjo sta dve koči, ki bosta odprti.
Strošek
Skupni strošek prevoza bo definiran glede na število udeležencev. Nečlani društva plačajo dodatno 2€.
Prijave
Prijava na spletni strani društva, najkasneje do četrtka, do 16.00 ure, lahko tudi kakšen dan pozneje, vendar
bo potem problem hrana v koči.
Dodatne informacije
Marjan Klančar, 041 990 371.

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
PD ISKRA Ljubljana, Stegne 21, 1000 Ljubljana, http://www.pd-iskra-lj.si/
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