OPREMA in OSTALE INFO TRIGLAVSKA MAGISTRALA 3 DNI
TEHNIČNA OPREMA:
- nahrbtnik velikosti 35-40litrov
- smuči, psi, srenači -dereze za smuči.
- smučarski čevlji
- smučarske palice
- plazovni komplet-sonda, lopata, žolna
- dereze, cepin
- komplet prve pomoči
- smučarska očala
- sončna očala
OBLAČILA:
- turnosmučarske hlače ali goretex hlače in dolgo spodnje perilo
- lahke hlače za v kočo
- 3-4 sloji za telo: kratka majica-pulover-flis (softhshell)-goretex jakna ali puhovka
- 1x smučarske nogavice
- 1x rokavice
- 1x kapa
- 1x podkapa ali baf
- 1x kapa za sonce v primeru sončnega vremena
- 1x rezervne rokavice
- 1-2x rezervna kratka majica
- 1-2 x rezervne nogavice in spodnje hlače
- majhen toaletni pribor: ščetka, zobna pasta, mala brisača
PIJAČA IN PREHRANA:
- polpenzion (večerja in zajtrk-pijača ni vključena) 1 dan na domu na Komni in
zadnji dan na Kredarici (na tej koči je osnovna prehrana ker uradno ni odprta)
- na Komni se lahko stuširate. Žeton 3e. Na Kredarici ne
- Kredarica velja v primeru da se magistralo dela v 4 dneh ne v 3.
- Na obeh kočah lahko dokupite pijačo-VODA NI PITNA
- potrebujete najmanj 1,5-2l pijače na dan.
- hrano za na turo po lastni izbiri predvsem za vmes na sami turi.
- 2. dan na BIVAKU na Prehodavcih bomo kuhali sami. Vodnik bo prvi dan seboj
prinesel hrano in pijačo ter jo razdelil med goste:
a. za večerjo bo: juha iz vrečke, makaroni in omaka, suha klobasa skuhali
bomo vodo za čaj.
b. za zajtrk bo: čaj, instant kava, kruh, maslo, marmelada, med
c. če bi kdo želel kaj svojega naj prinese vendar bo nosil tudi to skupno
hrano.
TELEFONSKI SIGNAL:
- prvi dan na domu na Komni je dober, imajo tudi WIFI
- drugi dan na bivaku je slab
- tretji dan na Kredarici je super.

