Pecol – Špik Hude police / Cima di Terrarossa

Kdaj

V soboto, 27. avgusta 2022 ob 05:00

Kako

S posebnim avtobusom z avtobusnega postajališča pri Mercator Centru
Primskovo v Kranju

Opis poti

Vožnja v Italijo čez mejni prehod Rateče v smeri Nevejskega prevala, nato dalje
proti Montaževi visoki planoti in vse do parkirišča na planin Pecol. Od tam se
bomo peš odpravili proti koči »Rifugio di Brazza«, mimo nje in v smeri »Cima di
Terrarossa«. Pot se prične vse bolj vzpenjati, morda se nam bodo ob poti
pridružili tudi kozorogi. Zaradi njihove prisotnosti si bomo nadeli čelade, ker »pri
kozorogu nikoli ne veš, kdaj kakšen kamen spusti«… Pot nas pripelje do manjše
škrbine od koder kmalu dosežemo vrh Špika Hude police. Vrh sicer ni pretirano
prostoren, so pa ob lepem vremenu iz njega lepi razgledi.
Sestopili bomo po smeri pristopa.

Zahtevnost in
trajanje

Skupaj (daljši postanki niso všteti) okrog 6 ur hoje. Za pristop na vrh je potreben
zanesljiv korak in nekaj kondicije, višinska razlika 910m.

Oprema

Čelada – obvezno, dobra planinska obutev s čvrstim rebrastim podplatom in
obleka za visokogorje, pohodne palice; hrana in pijača iz nahrbtnika. Zaščita proti
vremenskim pojavom. Osebna prva pomoč. Nekaj evrov za priboljške med potjo.
Veljavni osebni dokument (prestop meje) in potrjena planinska izkaznica za
2022.

Vodnika

Klemen Ručigaj, Luka Švegelj

Strošek izleta

Člani PD Iskra Kranj 35€

Prijave,
informacije in
vplačila

* Klemen Ručigaj, tel. 051 693 294 klemen.rucigaj@gmail.com
* Luka Švegelj, tel. 068 168 257 lukasvegelj@gmail.com
* Vplačila v pisarni društva ob sredah med 17. in 18.uro ali na TRR društva.
Prijava je veljavna le s potrdilom vodnika.

Rok prijav

Do srede, 24. avgusta oz. do zasedbe mest v avtobusu.

Opombe

* V primeru nepredvidenih razmer ali slabega vremena si vodnika pridržujeva
pravico do odpovedi oziroma do spremembe izleta!
* Upoštevajte veljavne predpise za prestop meje.
* Tura bo izvedena le v suhem vremenu.
Vljudno vabljeni!
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