
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Ćićarija – vrh Veliki Planik KT HPO 

1272 m 
Veliki Planik najviši je vrh Ćićarije. Vrh je s istočne strane travnat i kamenit, a s drugih je strana 

šumovit. Vrhu prilaze planinarske staze iz svih smjerova i spajaju se u šumi 15' ispod vrha, na sedlu 
između Velikog i Malog Planika.     

Plan izleta: Polazak na izlet je u nedjelju 18. travnja u 7 sati iz Pierottijeve ulice osobnim vozilima. 
Vozimo se po A6 sve do Rijeke onda obilaznicom do BP Croduxa Krila Jadrana gdje ćemo zastati obaviti 
jutarnju kavicu i kratki predah. Nastavljamo dalje preko Veprinca starom cestom prema vrhu Učke i 
planinarskom domu Poklon (922 m) gdje ćemo ostaviti svoja vozila. Nakon kraće pripreme krećemo 
planinariti put Velikog Planika  najviše točke Ćićarije (1272 m n/m) ujedno KT HPO. Put nas vodi 
makadamom pa dijelom kroz šumu sve do vrha u trajanju od cca 2.5 sata. Dolaskom na vrh moći ćemo 
uživati u lijepim vidicima na okolne vrhove i planine. Nakon odmora i okrijepe vraćamo se istim putem 
do naših vozila. Za one kojima je bilo premalo planinarenja pruža se mogućnost odlaska do druge KT 
HPO-a Vojak (1401 m) sa koje se otvaraju prelijepi vidici na cijeli Kvarner i otoke. Poslije takve ugode 
vraćamo se do naših vozila i slijedi nam povratak za Zagreb uz poneko stajanje prema dogovoru. 
Planirani povratak oko 20 sati. 

Oprema: višeslojna odjeća, gojzerice, zaštita od kiše, vjetra, kapa, rukavice, baterijska svjetiljka, 
rezervna odjeća 

Hrana i voda: iz ruksaka 

Troškovi: cijena prijevoza oko 100 kn po osobi (4 osobe u autu) 

Zahtjevnost: oko 6 sati hoda, kondicijski srednje zahtjevno. 

Možete sudjelovati na izletu i ako nemate osobno vozilo. Organizirati ćemo mjesto za vas. Zbog 
trenutne epidemiološke situacije broj sudionika izleta je ograničen. Maksimalan broj sudionika je 25. 
Svi sudionici izleta moraju se pridržavati epidemioloških mjera i preporuka Stožera civilne zaštite RH. 
Prijave za izlet su obvezne. 

Ako imate pitanja ili se želite prijaviti za izlet slobodno se javite na 098-9025-745 ili na 
zglavina@gmail.com   Glavina Zlatku. 

NAPOMENA:  Odazivom  na  izlet  svaki  pojedinac  potvrđuje  da  je  upoznat  s  uvjetima  izleta  te  ispunjava  zdravstvene,  
fizičke  i tehničke  uvjete  za  sigurno  sudjelovanje  na  izletu,  ima  plaćenu članarinu  u  planinarskom  društvu  i  pristupa  
na  izlet  na  vlastitu odgovornost. Obavezno je slušati vodiča izleta! 

Za HPD Kapelu:  

 Zlatko Glavina 


