MLJET
Velikonočni otoki 2019

Kdaj, kje

Od 19. do 22.4.2019 (petek-ponedeljek); odhod ob 5h00 izpred hotela Creina v
Kranju

Kako

S posebnim 40/50 - sedežnim avtobusom

Opis poti

Zahtevnost,
trajanje

Oprema

PD Iskra Kranj tudi letos za Velikonočne praznike vabi na tradicionalni planinski
potep po jadranskih otokih. Izlet nam bo organizirala turistična agencija LEVANTA.
Obiskali bomo otok Mljet – izvedli bomo tradicionalni ribji in Velikonočni piknik, se
povzpeli na najvišji vrh optoka Veliki Grad, si ogledali Malo in Veliko jezero v NP
Mljet in v primeru dobrih razmer opravili še nekaj drugih pohodov po otoku.
Za podrobnosti poglejte razpis turistične agencije Levanta s programom.
Tura na Veliki grad (514 m, najvišji vrh otoka) in, če bo dopuščalo vreme in naša
volja, ogled Odisejeve špilje: celotna pot skupaj zahteva do okrog 4.30 ure zložne
planinske hoje; pot je lahka, mestoma zmerno zahtevna. Pohod ob Malem in
Velikem jezeru: okrog 2 uri nezahtevne hoje. Ostalo v skladu s turističnim delom
programa.
Udeležencem priporočamo lahko pohodniško opremo, zaščito proti vremenskim
pojavom (vetru, soncu ...). VELJAVEN osebni dokument za prestop mej (Hrvaška,
BiH), veljavno planinsko izkaznico in običajno prvo pomoč. Nekaj kun.
Obvezna "vstopnica" za piknik je kot običajno 2 pirha na udeleženca – ne pozabite
na ocenjevanje!

Organizacija
in vodniki

Janko Brovč in Uroš Prelovšek (PLV),
organizacija: Turistična agencija LEVANTA

Strošek za
člane PD

Strošek je odvisen od števila udeležencev, končni znesek bomo določili ob zaključku
prijav, glede na število prijavljenih oseb:
- 230 € - pri minimalno 35 udeležencih
- 220 € - pri minimalno 42 udeležencih
- doplačilo za enoposteljno sobo je 14 € / noč
Strošek vključuje: avtobusni prevoz, vožnjo s trajektom, 3 x polpenzion v
dvoposteljnih sobah v hotelu Odisej ***, izlet z ladjo v Kozarico - kosilo (riba ali meso
in pijača), velikonočni piknik, vstopnino v NP Mljet in organizacijo izleta.

Prijave, rok
prijav in
informacije

Prijave z obveznim vplačilom 100 € akontacije sprejemamo do vključno srede,
20. februarja 2019 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/
e-pošta: pd.iskra.kranj@gmail.com

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

Prijave, rok
prijav in
informacije
(nadaljevanje)

Plačilo je možno po položnici, preko interneta ali pa v pisarni društva. Zadnji obrok
mora biti plačan do 10.4.2019.
Podatki za plačilo:
Turistična agencija Levanta
Biljana Branc s.p.
C. maršala Tita 50, Jesenice
TRR: 07000-0000369660
Namen: Mljet
Sklic: 00 1904-2019
Koda namena: SCVE
Če bo kdo preko spletne banke plačal za neko drugo osebo, naj ime in priimek
potnika navede pri namenu.
Vsi prijavljeni potniki bodo po 01.3.2019 prejeli obvestilo o dokončnem številu
prijavljenih in višino dokončnega zneska za plačilo.
Obvezni podatki ob prijavi:
- Ime in priimek
- Naslov prebivanja
- Telefonska številka / E-mail naslov
Informacije:
* Turistična agencija LEVANTA, tel. 04 583 59 00
* Janko Brovč, janko_brovc@t-2.net, tel. 031 890 642;
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.
Odhodi avtobusa:
- Kranj - Hotel Creina ob 5.00 uri;
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455 ob 5.25 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/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec1?OpenForm .
Priporočamo, da si uredite tudi dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco
(npr. CORIS) za tujino, ki ga lahko uredite:
- neposredno preko Corisa (gl. povezavo www.coris.si) ali
- pri turističnih agencij LEVANTA
- preko Planinske zveze Slovenije (glej http://www.pzs.si/faq.php?pid=49).
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 11. aprilu 2019
(Plačilo rezervacije nastanitve preko agencije).

Opombe

V primeru slabega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do
sprememb programa ali odpovedi.

Vljudno vabljeni !

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

IBAN: SI56 0510 0801 0483 849, Abanka

