Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje
http://www.pdrustvo-ptce.si/
PT

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:
DATUM IZLETA:

Sobota 12.11.2016

Po vzhodnih obronkih Maribora
VODJA:

Martin Škoberne

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

GSM: 031/323-353
Ferdinand Glavnik
07:00
Lava, Telekom Celje
Maribor - Brezje
Zvečer
Avtobus ali kombi
Pohod primeren za vsakogar
Od 9.00 pa do popoldneva z veliko vmesnih postankov
--- m
Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija
Planinska izkaznica, osebna izkaznica
Iz nahrbtnika, postrežba ob poti,

GSM: 041/663-865

Planinsko društvo Brezje prireja spominski Vladotov pohod. Pot pričnemo na Brezju do
Zg.Dupleka, kjer se vzpnemo na vrh Trčove in imamo prvi večji postanek, ko sam škof
krsti mošt. Tam dobimo tudi okusno enolončnico in obilo mošta. Ker ni kotizacije, pustimo
prostovoljni prispevek (če seveda želimo). Pot nadaljujemo z zmerno hojo in obilo vmesnih
postankov. Na Metavi pa imamo običajno zopet večjo pavzo, kjer nas pogostijo z domačim
kruhom, zaseko in zeljem. Pot nas nato pripelje do Malečnika, kjer imamo še zadnjo
postojanko v vinotoču »Stara Preša«. Sledi spust do picerije »Črni baron«, kjer nas bo
čakal prevoz. Pot ni zahtevna, je pa zelo zanimiva po prekrasni pokrajini in med zidancami.
Fotografije pohodov si lahko ogledate na moji strani leta: 2007,2008, 2009, 2010, 2011,
2014 in 2015.
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

€ 15

PRIJAVA

Prijavite se lahko na recepciji Telekoma št. 034283001 vsak dan med
7:30 do 15:30 najkasneje do 10.11.2016
Plačilo izleta pred vstopom v avtobus. Podrobnejše informacije daje vodja
izleta.

DATUM:

Celje, 7. november 2016
Predsednik PD PT:
Gojko Šmid

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima urejeno
članarino PZS za tekoče leto.

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

