BOSNA 2018
Raduša (1956m) in Vran (2074m)

Kdaj:

Od 22.6. do 25.6.2018 (pet. - pon.); odhod ob 6h00 izpred Creine v Kranju

Kako:

S posebnim 40-sedežnim avtobusom

Opis poti: PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s turistično agencijo Levanta tudi letos vabi v
Bosno in Hercegovino. Tokrat se bomo povzpeli na Radušo in Vran nad slikovitim Ramskim
jezerom, ogledali pa si bomo tudi "Rastok" v Slunju ("Male Plitvice"), zgodovinsko mestece
Kljuć, Mostar, izvir reke Bune in znameniti Počitelj (oboje spada med največje turistične
zanimivosti Bosne in Hercegovine) ter še nekaj drugih zanimivosti. Poleg zgodovine to
področje zaznamujejo prijazni ljudje in izjemno lepa, neokrnjena narava.
Podrobnosti so navedene v priloženem programu.
Zahtevnost in Pohod na Radušo traja predvidoma 4 ure nezahtevne vendar previdne hoje.
trajanje:
Pohod na Vran cca 5.30h nekoliko zahtevnejše hoje.
Turi sta primerni za vse, kateri imate splošno kondicijo za hribe.
Potrebna
oprema:

Udeležencem priporočamo dobre planinske čevlje s čvrstim narebrenim
podplatom in lahko pohodniško opremo, zaščito proti vremenskim pojavom.
Veljaven osebni dokument - za prestop meje. Planinska izkaznica in
osebna prva pomoč.

Vodnika:

Sašo Košnik in Uroš Prelovšek, v sodelovanju z bosensko-hercegovskimi
vodniki in organizatorjem izleta - TA Levanta (poskrbljeno bo tudi za turistično
vodenje)

Strošek

Strošek je odvisen od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob
zaključku prijav, glede na število prijavljenih oseb:
248 € ob udeležbi najmnaj 25 oseb
224 € ob udeležbi najmanj 30 oseb
208 € ob udeležbi najmanj 34 oseb
Strošek vključuje: avtobusni prevoz in cestne pristojbine, stroške 1 voznika,
3 x polpenzion v hotelu 3* v dvoposteljnih sobah, stroške lokalnih vodnikov,
turistično vodenje in organizacijo potovanja;
Možno doplačilo na poti:
Rastoke – vstopnina 27 kn
Samostan ob izviru Bune – 2 KM

Prijave, rok
prijav in
informacije:

Prijave z obveznim vplačilom 100€ akontacije sprejemamo do vključno
petka 1. junija 2018 ali do zasedbe mest na avtobusu.
Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- v turistični agenciji LEVANTA, Cesta maršala Tita 50 Jesenice
Telefon: 04 583 59 00 (ga.Biljana Branc),
E-mail: levanta@jesenice.net
Delovni čas: vsak delovnik od 9.00 do 13.00 in 16.00 do 18.00 ure, sobota
in nedelja zaprto.
- v društveni pisarni (Ljubljanska c. 24a – vhod pri ambulanti, v času uradnih
ur – vsako sredo od 17.00 do 18.00 ure)

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

Prijave, rok
prijav in
informacije nadaljevanje:

Plačilo je možno po položnici ali preko interneta ali v pisarni društva. Zadnji
obrok mora biti plačan do petka 15. junija 2018.
Podatki za nakazilo vplačil na TRR agencije:
Turistična agencija Levanta, Biljana Branc s.p., C. maršala Tita 50, Jesenice
TRR: 07000-0000369660
Namen: Bosna 2018
Sklic: 00 2206-2018
Koda namena: SCVE
V primeru plačila za drugo osebo naj se ime in priimek potnika navede pri
namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 1.6.2018 prejeli obvestilo o dokončnem številu
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo.
Obvezni podatki ob prijavi:
- Ime in priimek
- Naslov bivališča
- Telefonska številka / E-mail naslov
- Zavarovanje rizika DA / NE
Informacije:
* Turistična agencija LEVANTA, tel. 04 583 59 00
* Sašo Košnik, saso.kosnik@infonet.si, tel. 041 757 009;
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.
Odhodi avtobusa:
- Kranj - Hotel Creina ob 6.00 uri;
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455 ob 6.25 uri.

Priporočila:

Udeležencem priporočamo, da si sami uredite brezplačno osnovno
zdravstveno zavarovanje za tujino ("Evropsko kartico zdravstvenega
zavarovanja"), ki ga lahko uredite na Območni enoti ZZZS ali prek interneta
na povezavi https://www.zzzs.si/tujina .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z
asistenco (npr. CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo https://www.coris.si/) ali
- pri turistični agenciji LEVANTA
- preko Planinske zveze Slovenije.
Možno je zavarovanje rizika odpovedi 10 € na osebo. Zavarovanje rizika
plačate pri plačilu/nakazilu akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje
rizika odpovedi, vam organizator ne bo mogel vrniti akontacije v primeru
odpovedi po 1. juniju 2018 (Plačilo rezervacije nastanitve preko agencije).

Opombe:

- V primeru neprimernega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo
pravico do sprememb oz. prilagoditve planinskega programa ali odpovedi tur.
- Vsak udeleženec mora imeti ustrezno fizično pripravljenost.
- Vsak udeleženec je dolžan upoštevati navodila planinskega vodnika na poti.
- Vsak udeleženec hodi na lastno odgovornost.

Vabljeni!

spletna stran:

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/

elektronska pošta:

pd.iskra.kranj@gmail.com

