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Planinsko potovanje Prokletije za PD Lendava 

 
Treking Prokletije©riders.me  

Termin: 12.-18. julij 2019 (7 dni) 

Program planinskega potovanja: 

Prvi dan: Odhod v večernih urah iz Lendave in nočna vožnja mimo Zagreba v smeri južnega Balkana.   

Drugi dan: Popoldanski prihod v Črno goro in pod vznožje »južnih Alp«, ki bo naš dom ter izhodišče 

naslednjih nekaj dni. Namestitev v hotelu v Gusinju. Odvisno od časa prihoda tudi prosti čas za 

samostojno raziskovanje okolice ali počitek. Večerja. Nočitev.  

Tretji dan do šesti dan: 4-dnevno planinarjenje po Prokletijah skupaj z lokalnim vodnikom. 

Predvideni sta 1-2 daljši turi cca 12 ur hoje z vzponom na najvišje vrhove. Vse dni pa bodo 

organizirani lažji planinski izleti cca 4-5 ure hoje na dan. Seveda pa je vedno možnost ostati v hotelu 

oz. si dan organizirati drugače. Med predvidenimi višjimi cilji je najvišja gora Črne gore Zla Kolata 

2534 m, Maja Rosit 2525 m, Karanfil 2460 m in Visitor 2211 m. Med lažje/ krajše planinske izlete 

spada vrh Karaula 1915 m, Podgoja 2200 m, Hricko jezero 1970 m in podaljšek na Hricki krs 2374 m, 

Talijanka 2057 m ter izleti do jezera Hidriski, dolina Ropojana in Ropojansko jezero. Nekoliko bolj 

turistični cilji so Plavsko jezero, Alipašini izviri, Oko Skakavice, slap Grlja ter sprehodi ob rekah Lim in 

Ljuča. 

Sedmi dan: Zajtrk v hotelu. Zgodaj bomo zapustili gostoljubni Balkan. Povratek z vmesnimi postanki 

proti Sloveniji kamor prispemo predvidoma v (poznih) večernih urah.  

Cena planinskega potovanja znaša 319 €/osebo pri min 35 udeležencih in velja za odhod iz Lendave 
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Vključeno:  

- Organiziran prevoz s turističnim avtobusom na omenjeni relaciji z vključenimi cestninami, 

ddv po Sloveniji in Hrvaški, parkirninami in dnevnicami voznika, 

- 5 x namestitev v hotelu 3* lokalne kategorije v Gusinju v dvoposteljnih, triposteljnih in 

štiriposteljnih sobah na bazi POLNEGApenziona (zajtrk in večerja v hotelu, lunch-paketi za 

izlete),  

- Lokalni planinski vodnik za planinske izlete (4 dni),  

- Priprava, organizacija in ddv. 

Doplačila po želji:  

- Enoposteljna soba 15 € /osebo na noč (sporočit ob prijavi), 

- Odpovednina znaša 16 € (sporočit ob prijavi),   Kaj je vključeno?   

- Zdravstvena in nezgodna zaščita z asistenco za potovanje v tujini 15 € (sporočit ob prijavi),  

Kaj je vključeno?  

- Morebitne vstopnine, osebna poraba, napitnine, morebitne podkupnine, stroški dodatnih 

obrokov, nakupi lokalnih izdelkov in aktivnosti izven programa. 

Informacije in prijave na stefan.kozak@telemach.net in info@izimanija.si do zapolnitve prostih mest 

(avtobus). Po pisni potrditvi prijave nakažete 100 € akontacije v roku 3 delovnih dni na TRR: SI56 

6100 0002 0237 748 (Izimanija d.o.o., Grajena 74, 2250 Ptuj). Sklic/Referenca SI 00 072019. Namen: 

PROKLETIJE. BIC/SWIFT: HDELSI22. Koda namena: SCVE. S prijavo in plačilom akontacije izjavljate, da 

ste prebrali splošne pogoje Izimanija d.o.o. in se z njimi strinjate. Razlika se poravna najkasneje do 30 

dni pred odhodom. 

 

Ponudba pripravljena dne 9.1.2019 za PD Lendava. Potrjeno dne 10.1.2019. Splošni pogoji so sestavni 

del ponudbe.  
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