Turno smučanje nad Pokljuko.
-Težji

turni smuki:

1.Veliki Draški vrh 2240
Prva opcija: V primeru, da bo dovolj snega, bomo imeli za izhodišče parkirišče na Rudnem
polju pri vojašnici. Od tu bomo po cesti nadaljevali okoli Miščoveca do parkirišča pri Skrilah. V
primeru kopne ceste bomo tu parkirali avto. Nadaljevali bomo severno na planino Konjščica in vse
do krnice Jezerca, tu se bomo obrnili proti jugozahodu se povzpeli do pod Studorski preval. Malo
pod prevalom se bomo skozi rušje povzpeli do strehe Velikega Draškega vrha in po njej na vrh.
Smučali bomo v smeri pristopa. Okvirno bo tura trajala od štiri do šest ur.
Druga opcija: Poteka preko Viševnika, tako pridobimo nekaj lepega smučanja. Prav tako bo
izhodišče parkirišče na Rudnem polju pri vojašnici. Vendar bomo šli na vojaško smučišče in ob
njem do njegovega vrha. Za nekaj evrov se lahko tudi vzpnemo z žičnico. Nato se bomo preko
Zlatih voda povzpeli na jugovzhodni greben in po grebenu in kasneje po pobočjih na vrh Viševnika.
Tu še ne bomo pripeli smuči, vendar bomo prečili greben Viševnika proti severu do malega sedla,
kjer bomo pripeli smuči. Po lepi široki grapi bomo odsmučali na zahod nad Klance do krnice
Jezerca. V krnici se bomo obrnili proti jugozahodu se povzpeli do pod Studorski preval. Malo pod
prevalom se bomo skozi rušje povzpeli do strehe Velikega Draškega vrha in po njej na vrh. Do
Jezerc bomo z vrha smučali v smeri pristopa, kasneje pa preko planine Konjščica do ceste, ki nas bo
vodila do izhodišča. Ta tura je kakšno uro daljša kot prav, torej med pet in sedem ur.

2.Mali Draški vrh 2132m in Ablanca 2004m
Z bolj izkušenimi smučarji, ki bi se radi spogledali z alpinističnim smučanjem, se lahko
podamo tudi na Mali Draški vrh ali Ablanco

-Srednje težki turni smuki:
1.Viševnik 2050
Izhodišče za našo turo bo parkirišče na Rudnem polju pri vojašnici. Šli bomo na vojaško
smučišče in ob njem do njegovega vrha. Za nekaj evrov se lahko povzpnemo tudi z žičnico. Nato se
bomo preko Zlatih voda povzpeli na jugovzhodni greben Viševnika in se po grebenu in kasneje po
pobočjih podali na vrh Viševnika. Smučamo lahko po pobočju in do Zlatih voda, ter po smeri
pristopa vse do smučišča in po njem do izhodišča. Druga različica pa poteka za Viševnikom proti
Kačjemu robu in nato desno na spodnji del smučišča, ter do izhodišča. Tura naj bi trajala tri do štiri
ure.

2.Brda 2009
Naše izhodišče bo cesta med Šport hotelom in Rudnim poljem. Od tu se bomo podali
severno skozi gozd in travnike čez planino Javornik. Nadaljevali bomo severno po bolj strmem
gozdnem terenu vse do planine Lipanca, kjer je odprta Blejska koča. S planine se bom povzpeli
severvzhodno na Brda, smučali bomo v smeri pristopa. Tura bo trajala od štiri do pet ur.

-Lahki turni smuki:
1.Lipanski vrh 1965m
Naše izhodišče bo cesta med Šport hotelom in Rudnim poljem. Od tu se bomo podali
severno skozi gozd in travnike čez planino Javornik. Nadaljevali bomo severno po bolj strmem
gozdnem terenu vse do planine Lipanca, kjer je odprta Blejska koča. S planine bomo nadaljevali
severozahodno ter se preko Mrežc povzpeli na vrh Lipanskega vrha. Smučali bomo v podobni smeri
kot je bil pristop. Okvirni čas ture je štiri do pet ur.

2.Debeli vrh 1959m
Naše izhodišče bo cesta med Šport hotelom in Rudnim poljem. Od tu se bomo podali
severno skozi gozd in travnike čez planino Javornik. Nadaljevali bomo severno po bolj strmem
gozdnem terenu vse do planine Lipanca, kjer je odprta Blejska koča. Od koče bomo prečili še bolj
zahodno in se povzpeli na Debeli vrh. Smučamo lahko v smeri pristopa ali pa direktno na jug in
skozi gozd do ceste, ki pelje do Rudnega polja. Nato se ob cesti vrnemo do izhodišča. Okvirni čas je
štiri do šest ur.

-Možnosti nočitev na Pokljuki
Na Pokljuki, se lahko zadržite tudi več dni skupaj, z čimer si lahko vse te turne smuke privoščite v
parih dneh in spoznate vse njene lepote in prehodite večino okoliških hribov, kateri so hitro
dostopni in za to praktično ne rabite vožnje z avtomobilom. V ta namen smo vam pripravili ugodne
pakete nočitev, v prenovljenem hotelu Jelka. Aktualno ponudbo, si lahko pogledate na spodnji
povezavi.
http://hotel-jelka.si/cenik/

