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KRETA 2015 

 

 
 

Kdaj: Od 19. do 26. septembra 2015; odhod v soboto, 19.9.2015 

Kako: 
Z letalom in drugimi prevoznimi sredstvi. Planinske izlete in pohode bomo seveda 
opravili peš. 

Letošnji osrednji izlet – planinsko potovanje smo pripravili skupaj s priznano turistično agencijo 
Oskar iz Kranja. Ponujamo vam nepozabno potepanje po hribih in dolinah največjega Grškega 
otoka – Krete. Tudi za kopanje in oglede antičnih znamenitosti se bo našel  čas. 

Opis poti:        

Na letošnjem osrednjem planinskem potovanju bomo planinarili po Kreti, največjem otoku v 
Egejskem morju. Gorati otok je kraj številnih antičnih legend (o biku in Evropi, o Tezeju in 
Minotavru, o Dedalu in Ikarju ...) in Minojske civilizacije. 

Povzpeli se bomo na najvišji vrh Krete Mt. Idi (Psiloritis), prehodili znamenito sotesko Samaria, 
med hojo na priljubljeni gori Gingilos v Belih gorah (Lefka Ori) občudovali divje koze kri-kri, se z 
ladjico odpeljali na otok Spinalongo in si (kdor bo ob doplačilu želel ) ogledali Knosos.  

Ostalo pa bo dovolj časa za tudi ogled antičnih znamenitosti otoka. 

Program planinskega potovanja je kot vedno prilagojen tudi kondicijsko nekoliko manj 
pripravljenim planincem.  

 

Podrobnejša predstavitev potepanja po Kreti bo v SREDO, 18.februarja, ob 18.uri v 
društveni pisarni PD Iskra Kranj na Laborah.  

 
Tudi na predstavitvi bo možno oddati izpolnjeno prijavnico za potovanje. 
 

Zahtevnost in 
trajanje: 
 
 

Ture so srednje zahtevne in trajajo od 6 do 8 ur, vzpon na najvišji vrh Mt. Idi  
do 8 ur. Pohod po soteski Samaria 5 do 6 ur.  

Potrebna 
oprema: 
 
 

Obleka za visokogorje, zaščita proti soncu, vetru... Dobra planinska obutev z 
vibram podplati. Pohodne palice. Osebni dokument, planinska izkaznica s 
plačano članarino PZS (B, A ali A+) za leto 2015, prva pomoč.   

Vodniki: 
 
 

Sašo Košnik, Uroš Prelovšek  

Strošek izleta: Cena planinskega potovanja je 786 €. 

http://www.planinskodrustvo-iskra-kranj.si/
mailto:pd.iskra.kranj@gmail.com


 

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

Prijave in 
dodatne 
informacije: 
 
 
 

Prijave sprejemamo do vključno srede 25. februarja 2015 oz. do 
zapolnitve predvidenih mest (45). Prijave brez izpolnjene, podpisane  in 
oddane prijavnice v pisarni PD Iskra Kranj so neveljavne. 
 
Ob prijavnici OBVEZNO oddajte kopijo potnega lista oz. osebnega 
dokumenta, s katerim boste potovali. 
 
V primeru morebitnih nejasnosti ali vprašanj pokličite ali pišite na:  
Sašo Košnik, tel. 041 757 009, e-pošta saso.kosnik@infonet.si 
 
Podrobnejši opis planinskega potovanja je v priloženem dokumentu agencije 
Oskar. 
 

Opombe: V primeru izrednih oz. nepredvidenih razmer si vodnika pridržujeta pravico do 
spremembe smeri, cilja in izvedbe izleta oz. odpovedi.  
 
Sicer za planinsko potovanje po Kreti veljajo splošni pogoji Agencije 
Oskar. 
 

 

Vljudno vabljeni! 
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