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Spletna stran društva:
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PT

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

SOBOTA 01.oktobra 2011

VERONIKA DESENIŠKA
VODJA:
POMOČNIK:

Ferdo Glavnik
Vukmanič Alojz

GSM: 031/323353
GSM: 041/223263

ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŢNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:

Sobota 01.10.2011 odhod avtobusa 7,00 (Lava)
Telekom Lava 1
Polzela, Ţalec, Celje, Šentjur, … Pregrada, Desinič, Marinec
Celje 19,00 uri
Avtobus
Tura ni zahtevna

ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

4 do 5 ur
< 500 m
Pohodne palice, oprema primerna vremenu
Osebni dokument (prehod preko meje) …

Iz nahrbtnika, priboljšek ob koncu poti (Marinec)

Ni Slovenca, ki nebi poznal našo varianto Romea in Julije, romantično ljubezen med Friderikom II Celjskim in
prikupno Veroniko Deseniško in njeni tragični usodi. Vemo, ţivela je na gradu Desinič (danes veliki Tabor) kje je to
pa je ţe malo teţje, torej spoznajmo pobliţje ta grad (grad je ţe tri v obnovi) če ne drugače se sprehodimo okoli
njega in v mislih podoţivimo prvo romantično srečanje dveh nesmrtnih zaljubljencev.
Grad Tabor bo tudi kar pravšnji začetek za naše spoznavanja pokrajine tam preko Sotle. Pot od tu bo potekala po
gričevnatem svetu mimo vinogradov, zidanic in prijetnih zagorski domačij. Povzpnemo sa na vidikovac Vinagora
(407m), kot se pravi po domače, od koder je naokoli prostrani razgled po Hrvaškem Zagorju. Od tu nas bo pot vodila
po kolovozih, stezah in tudi po cestah proti jugu mimo Višnjevca, Stipernice do Marinca kjer bo zaljuček pohoda.
Hoja ni naporna, vendar je potrebno računati tudi na opravila zgodnje jeseni, kar nas lahko malo otrudi, vendar
bomo tudi to brez napora preţiveli!

PRISPEVEK UDELEŢENCA:
15,00 € (prevoz)
PRIJAVA:
Ferdo 031/323353
DATUM:
Celje, 25.09.2011
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Šmid
OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleţenec 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.
Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

