Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

na 20. tradicionalni izlet na Kopitnik
Zbor
V petek, 8. 2. 2019, ob 6.25 v avli železniške postaje v Ljubljani. Prevoz z vlakom.
Vodnik
Vodnik Marjan Klančar
Potek izleta
Z vlakom se bomo odpeljali do Hrastnika . Na začetku poti se bomo povzpeli približno 100 m v strmino in se
nato zložno povzpeli po markirani poti (manj kot 2 uri hoda) do planinskega doma na Gori. Tu se bomo
okrepčali in nadaljevali hojo do doma na Kopitniku, kamor bomo prispeli v eni uri. Po gozdni poti se bomo
še malo sprehodili in po 20 minutah dosegli vrh Kopitnika, kjer se nam bo odprl lep razgled na vse strani.
Opcija je da se vrnemo v kočo in se potem skupaj spustili v dolino v Rimske toplice, za kar bomo potrebovali
1,5 ure. Če bo pot kopna in suha pa se spustimo že iz Kopinika v dolino. Ustavili se bomo še v restavraciji
Aquaroma kjer se lahko okrepčamo. Vlak nas bo odpeljal ob 15,53 ali 16,46 uri proti Ljubljani , kamor bomo
prispeli ob 17,11 ali 18,10 uri. Prestopimo v Zidanem mostu. Za skupino najmanj šestih udeležencev je 30%
popust. Spisek v dveh izvodih potnikov se mora priložiti skupaj z žigom društva pri blagajni postaje. Nabavi
se karta za Hrastnik in povratek iz Rimskih toplic. Upokojenci nad 60 let z ugodnostno kartico Seniorji imajo
50 % popust. Dodatno prispevamo 1€ za delovanje društva.
Značaj ture (izleta)
Lahka označena pot . Same hoje bo do 4-5 ur. Pot je primerna za vse pohodnike. Zahtevnejši je le 10m vzpon
do samega vrha.
Oprema
Običajna planinska obutev in oblačila za ta letni čas, gamaše in tudi dereze naj bodo v tem letnem času
vedno v nahrbtniku. Zadostna količina pijače in nekaj hrane. Hrano in pijačo je možno dobiti tudi v obeh
kočah.

Prijave
Prijava tu na spletni strani društva,
Dodatne informacije
Marjan Klančar (041 990 371).

Udeleženci izleta bomo ravnali odgovorno in v skladu s Častnim kodeksom Planinske zveze Slovenije.
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