PLANINSKI IZLET NA NANOS
1262m
V soboto, 13. 04. 2019, bomo organizirali planinski izlet na Nanos, Furlanovo zavetišče na Abramu in
Otliško okno.
Po dobrih izkušnjah z planinskega izleta na Slavnik, bomo tudi tokrat izkoristili izlet za ogled naravnih
zanimivosti tega področja.
Z avtobusom se bomo odpeljali mimo Ljubljane, Postojne do Razdrtega
Sledila bo priprava za vzpon in začetek vzpona, ki bo potekala po delno zahtevni poti do Vojkove
koče na Nanosu.
V koči bomo imeli daljši počitek, kosilo in KVIZ za najmlajše.
Pot bomo nadaljevali do Furlanovega zavetišča pri Abramu, kjer nas bo pričakal avtobus.
Če nam bo čas dopuščal bomo obiskali še naravno zanimivost Otliško okno.

Sledila bo vožnja nazaj v Krško.
URNIK:
7.00-zberemo se na parkirišču nad Osnovno šolo Jurija Dalmatina Krško in se z avtobusom odpeljemo
do Razdrtega,
9.00-priprava na vzpon in začetek vzpona,
11.00–prihod do Vojkove koče na Nanosu, kosilo, počitek in kviz za najmlajše,
13.00–nadaljevanje pohoda do Furlanovega zavetišča pri Abramu,
15.30– prihod do zavetišča na Abramu,
16.00-z avtobusom do naselja Otlica in ogled Otliškega okna,
17.30-z avtobusom nazaj v Krško
20.00–prihod v Krško.

OPREMA:
Planinski čevlji, pohodna oblačila, vetrovka, kapa, rokavice.
Rezervna oblačila: majice, trenirka, nogavice.
Priporočam pohodniške palice.
Ne pozabite kaj za pod zob in dovolj osvežilnih napitkov. Hrano in pijačo si lahko kupite tudi v
Vojkovi koči na Nanosu in v Furlanovem zavetišču na Abramu.
Planinski izlet ni zahteven in je namenjen učencem od 1. – 9. razreda. Na izlet vabim tudi starše in
druge ljubitelje planin.
V primeru slabega vremena bo planinski izlet odpadel.
Prijave sprejemam do četrtka, 11. 04. 2019, po telefonu na številko, 031 663 319, el pošti
anton.zaksek@gmail.com ali s prijavnico pri Antonu Zakšku.
CENA avtobusnega prevoza znaša 14 € in jo poravnate na avtobus.
Anton Zakšek

PRIJAVNICA ZA PLANINSKI IZLET NA NANOS
Na izlet se prijavljam………………………………………………..iz ……….razreda.
Spremljali me bodo…………………………………………………..
Telefonska številka staršev…………………………
Podpis staršev……………………

