Planinsko društvo ISKRA Ljubljana
VABILO

Ivanščica, Hrvaška (1060 m)
Čas in kraj odhoda
Odhod v nedeljo, 28. 4., ob 6.00 iz Tivolija. Dogovorjen je mini avtobus za 20 potnikov, zato se prijavite
čimprej.
Vodnik-i
Vodnik Roman Semenič, pomočnica Dora Semenič.
Potek izleta
Ivanščica je najvišja gora severne Hrvaške. Njen hrbet se razteza kar 27 km, od Lepoglave do Novega Marofa.
Izhodišče je v vasi Prigorec, od koder se povzpnemo preko Konja do Pasarićeve kuće, ki je na vrhu Ivanščice.
Družbo ji delata RTV oddajnik in deset metrov visok razgledni stolp. V planinskem domu lahko dobimo kaj za
pod zob. Cene so zmerne, za enolončnico ali divjačinski golaž bomo odšteli cca. 25 – 35 hrvaških kun. Po malici
in oddihu se bomo po krožni poti vrnili do izhodišča. Hoje je približno 3.5 ure v zmernem koraku.
Če bomo zgodaj v dolini, se lahko ob poti domov ustavimo na kavi še ob kakšni znamenitosti, kot je grad
Trakošćan, ali si ogledamo muzej krapinskega pračloveka.
Značaj ture (izleta)
Gre za lahko planinsko turo po označeni planinski poti, v dolžini okoli 8 km in 660 m višinske razlike.
Oprema
Vremenu primerna oblačila in lažja obutev z dobrim podplatom. V primeru lepega vremena ne pozabite na
zaščito pred soncem. Ker prečkamo državno mejo je obvezen osebni dokument. Za lažje plačevanje si
pripravite hrvaške kune.
Strošek
Skupni strošek bo definiran glede na število prijav, nečlani plačajo 2 € več.
Prijave
Prijava na spletni strani. Zaradi organizacije avtobusnega prevoza, se je potrebno prijaviti do četrtka, 25. 4.
do 10. ure. Število prijavljenih je omejeno na 20.
Če do četrtka ne bo dovolj prijav, se bomo tja odpravili z lastnim prevozom.
V primeru avtobusa, ste za vse odjave v skladu s pravilnikom društva dolžni poravnati stroške prevoza, če se
za vas ne najde zamenjava.
Dodatne informacije
Roman Semenič, tel. 031 828 236.
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