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

NEDELJA 23. marca 2014

GRAD DESINIČ - VINAGORA
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:

Ferdo Glavnik
GSM: 031/323353
Vukmanič Alojz
GSM: 041/223263
Nedelja 23.03.2014 odhod avtobusa 7,30 (Lava)
Telekom Lava 1
Ljubljana, Žalec, Celje, Šentjur, … Podčetrtek, Miljana, Desinič
Celje 19,00 uri
Avtobus (skupaj z PD PT Ljubljana)
Tura ni zahtevna
4 do 5 ur

VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

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

Iz nahrbtnika, kosilo gostišče Radkay Desinič

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, živela je na gradu Desinič (danes veliki Tabor) kje je to pa je že malo težje, torej spoznajmo pobližje ta grad (grad prav
zdaj potpežljivo in lepo obnavljajo) in v mislih podoživimo prvo romantično srečanje teh dveh nesmrtnih zaljubljencev.
Grad Tabor bo tudi kar pravšnji začetek za naše spoznavanja pokrajine tam preko Sutle. Pot od tu bo potekala po gričevnatem svetu mimo
vinogradov, zidanic in prijetnih zagorski domačij. Povzpnemo sa na vidikovac Vinagora (407m), kot tu pravijo. Od koder je naokoli prostrani
razgled po Hrvaškem Zagorju, pa tudi Kozjanska pokrajina je prav blizu. Vinagora je za širšo okolico že stoletja romarski kraj. Na strmem vrhu
hriba stoji utrjena cerkvica, pred obzidjem je še komaj prostor za malo šolo in trgovinico z bifejem. Na tem vrhu zaključujemo naš pohod, vrnemo
se v Desenič in v gostilni Radkay imamo kosilo. Kar je zanimivo je skoraj celotna okolica Desiniča v znamenju Veronike in kasnejših lastnikov
gradu Veliki tabor. Tudi rodbina Radkay je bil kar nekaj stoletij lastnik gradu. Biti na gradu in si ga ne ogledati in vsaj malo doživeti danes že
legende in mite o nesrečni Veroniki, bi nam kar nekaj manjkalo. Pripravljen je ogled in vodenje po gradu, prisluhnimo vodiču o zagorski verzije o
Veroniki, ki pa je včasih kar precej drugačna od naše. Od tega dogodka je preteklo že poltisočletja in v tem času je bujna domišljija ljudi naredila
svoje. Nič hudega, bo zanimivo poslušanje.

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
25,00 € (prevoz, ogled gradu Desinič, kosilo pri Radkay)
PRIJAVA:
Recepcija Telekom Lava 03/4283001
DATUM:
Celje, 13.03.2014
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
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.
Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

