LASTOVO
Planinarjenje po otoku Lastovo

Kdaj, kje

Od 17. do 21. septembra 2021 (petek - torek); odhod ob 5h30 izpred Mercator centra
Primskovo v Kranju

Kako

S posebnim 37-sedežnim avtobusom

Opis poti

PD Iskra Kranj vas v sodelovanju s turistično agencija LEVANTA, organizatorjem izleta,
vabi na planinarjenje ('treking') po otoku Lastovo. Med potjo si bomo ogledali starodavno
dalmatinsko trdnjavo Klis. Na Lastovem se bomo povzpeli na najvišji vrh otoka Hom (Hum,
415 m), razgledni Sozanj (230 m), Čeberjan (123 m), si ogledali Račo špiljo (čelne
svetilke!), planinarili po otoku Prežba z Jurjevim vrhom (164 m), opravili plovbo in ribji piknik
na otoku Mladine s slikovitim zalivom Saplun v čudovitem Lastovskem arhipelagu. Na otoku
si bomo ogledali tudi nekaj turističnih znamenitosti: mestece Lastovo s trdnjavo Kaštel (186
m) nad njim, obiskali zaliva Zaklopatica, Lučica, opravili pohod v Skriveno luko in še kaj se
bo našlo. Seveda bo dovolj časa tudi za kopanje. Ob povratku pa se bomo odpravili še na
Biranj (631 m), razgledni najvišji vrh zahodnega dela Kozjaka nad Kaštelanskim zalivom.
Za podrobnosti programa poglejte razpis turistične agencije Levanta.

Zahtevnost
in trajanje

Planinski pohodi bodo nezahtevni, mestoma srednje zahtevni. Potrebna je predpisana
planinska obutev in pazljivost pri hoji. Za tiste, ki ne bi zmogli hoje ali pohodov, bo dovolj
možnosti za različne aktivnosti v lastni režiji. Spodaj je navedeno predvideno trajanje
planinskih pohodov po dnevih. Podrobnejši program je v razpisu Agencije Levanta!
Sobota, 18.9.: Pohod na Hom/Hum (415 m najvišja točka otoka) – mesto Lastovo z
vzponom na Kaštel (186 m) – zaliv Zaklopatica (kopanje) – Sozanj (230 m). Avtobus nas bo
odpeljal na izhodišče vzpona na Hum in pobral v Zaklopatici, od koder opravimo ostale
predvidene pohode in oglede. Predvidoma ta dan skupaj 5.30 ur hoje.
Nedelja, 19.9.: Planinarjenje po otoku Prežba – plovba z ladjico in ribji piknik na otoku
Mladine v Lastovskem arhipelagu s slikovitim zalivom Saplun.
Pričeli bomo s krajšim jutranjim planinarjenjem po otoku Prežba (2 uri hoje) – vzpon na
Jurjev vrh (164 m), Jurjeva luka, pomorski objekti nato odhod na ribji piknik in kopanje. Za
piknik se bomo razdelili na dve skupini (gl. program v razpisu Agencije Levanta).
Ponedeljek, 20.9.: Pohod do Skrivene Luke z vmesnim vmesnim ogledom Rače špilje
(čelna svetilka) in vzponom na Čeberjan (123 m); po želji še pohod do svetilnika Struga
(razgledi) na skrajnem JV rtu Lastova. Predvidoma 4 ure hoje (ki se lahko po želji podaljša
do svetilnika). Kopanje v Skriveni Luki, možna pijača/prigrizek v lokalnih gostiščih. Povratek
v hotel z avtobusom.
Torek, 21.9.: Po zgodnji jutranji plovbi in prihodu trajekta v Split (ob 9.00 uri) sledi vožnja
skozi Kaštele proti prelazu Malačka. Pod prelazom je izhodišče za vzpon na razgledni
Biranj (631 m, 300 m višinske razlike). Sestop do planinske koče Malačka (skupno 2.00 uri
hoje), kjer nas bo čakal avtobus. Vožnja proti domu.

Oprema

VELJAVEN OSEBNI DOKUMENT za prestop mej (Hrvaška)!
Za udeležence planinskih pohodov: dobra planinska obutev s čvrstim narebrenim
podplatom, lahka pohodniška oprema z zaščito proti vremenskim pojavom (veter, sonce,
...), planinske palice; čelna svetilka za ogled Rače špilje; veljavna planinska izkaznica s
plačano članarino za 2021, osebna prva pomoč. Nekaj kun. Kopalke. Lahka energetska
hrana in dovolj tekočine (!) iz nahrbtnika za na pot.

Organizacija
in vodenje

Janko Brovč (org.) in Uroš Prelovšek (PLV),
organizacija: Turistična agencija LEVANTA
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Strošek za
člane PD

Strošek na osebo:
- 295 € - pri 32 udeležencih
- doplačilo za enoposteljno sobo je 12 € / noč
- zavarovanje rizika odpovedi je 14 € / osebo
OPOMBA: Število udeležencev je omejeno na 32, strošek se lahko spremeni glede na
število udeležencev. Za podrobnejše informacije gl. Levantin program.
Strošek vključuje: avtobusni in trajektni prevoz, 4 x polpenzion v dvoposteljnih sobah v
hotelu Solitudo 3*, vožnja z ladjico na otok Saplun in ribji piknik, vstopnino za ogled
trdnjave Klis in organizacijo izleta.

Prijave, rok
prijav in
informacije

Prijave z obveznim vplačilom 100 € akontacije sprejemamo do vključno srede, 21.
aprila 2021 ali do zasedbe mest na avtobusu.
Prijave brez vplačane akontacije niso veljavne.
Prijavite se lahko:
- v turistični agenciji LEVANTA, Cesta maršala Tita 63 Jesenice
Telefon: 040 270 008 (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)
Plačilo je možno po položnici, preko interneta ali pa v pisarni društva. Zadnji obrok mora biti
plačan do 08. 09. 2021.
Podatki za plačilo:
Turistična agencija Levanta
Biljana Branc s.p.
C. maršala Tita 63, Jesenice
TRR: 07000-0000369660
Namen: Lastovo
Sklic: 00 1709-2021
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 zaključku prijav 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, levanta@jesenice.net, tel. 040 270 008
* Janko Brovč, janko_brovc@t-2.net, tel. 031 890 642;
* Uroš Prelovšek, prelovsek@gmail.com, tel. 040 255 163.
Odhodi avtobusa:
- Kranj – Mercator center Primskovo ob 5.30 uri
- Kranj – hotel Creina ob 5.35
- Ljubljana - OMV črpalka, Celovška 455 ob 5.55 uri
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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)
Možno je zavarovanje rizika odpovedi 14 € na osebo. Zavarovanje rizika plačate pri
plačilu/nakazilu akontacije. V kolikor se ne odločite za zavarovanje rizika odpovedi, vam
organizator ne zagotavlja vrnitve akontacije v primeru odpovedi – odvisno od števila
prijavljenih v čakajoči vrsti.

Opombe

V primeru slabega vremena in nepredvidenih razmer si pridržujemo pravico do sprememb
ali prilagoditev programa ali odpovedi.
V primeru prepovedi potovanj zaradi slabe epidemiološke slike (odpoved s strani agencije)
bo vplačani denar vrnjen. Izlet bo izveden v skladu s priporočili NIJZ.

Vljudno vabljeni!
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