Uršlja gora (1699m)

Kdaj
Kako

V soboto 7. aprila 2018 ob 7h00 z avtobusnega postajališča pri Mercator centru
Kranj Primskovo
S posebnim (mini)avtobusom

Opis poti

PD Iskra Kranj vabi na pohod na Uršljo goro, najvzhodnejši karavanški vrh, ki leži
med Slovenj Gradcem in Črno na Koroškem.
Jutranja vožnja s posebnim avtobusom na Koroško, do planinske koče Naravske
ledine, kjer bomo začeli pohod.
Po prijetni lahki označeni peš poti se bomo, z nekaj postanki, skozi gozd in
travnata pobočja vzpenjali do vrha Uršlje gore. Z vrha nadaljujemo v smeri Doma
na Uršlji gori po poti, ki poteka po dokaj zložnem vršnem pobočju gore.
Dom na Uršlji gori se nahaja malo pod vrhom Uršlje gore oz. Plešivca. Ob domu
se nahaja najvišje ležeča cerkev v Sloveniji, ki je posvečena sv. Uršuli. Od doma
oz. njegove bližnje okolice se nam odpre lep razgled na Koroško, Saleško dolino
in velik del Štajerske.
Povratek domov v popoldanskih urah.

Zahtevnost in
trajanje

Lahka zimska oz. zgodnjespomladanska tura, skupaj 620 viš. metrov in 4h hoje.
(Na gori so v tem času možne še zimske razmere.)

Priporočljiva
oprema

Zimska pohodna, primerna vremenu; manjše dereze, pohodne palice, pijača in
malica v nahrbtniku. Na Uršlji gori je ob vikendih po dogovoru odprto gostišče.

Vodniki

Žiga Hočevar in Uroš Prelovšek

Strošek izleta

20 € za člane PD Iskra Kranj

Prijave,
informacije in
plačila

* v pisarni društva v Iskri Labore ob sredah med 17. in 18. uro ali
* z nakazilom na TRR društva: SI56 05100-8010483849 odprt pri A Banki ali
pri vodnikih:
* Žiga Hočevar, ziga.hocevar@gmail.com, tel. 031 304 040,
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.
Ob prijavi enemu od vodnikov nujno sporočite svoj kontaktni podatek.

Opombe

V primeru nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do odpovedi ali
spremembe ciljev ture.
Vljudno vabljeni člani PD in PZS!

spletna stran: http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

