Planinsko društvo
Pošte in Telekoma Celje
Krekov trg 9, 3000 Celje

PT

Spletna stran društva

VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET:

DATUM IZLETA:

Torek, 2. januar 2018

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

Vodniki PD Braslovče
Ferdinand Glavnik
Nedelja, 02.01.2018 ob 08:00
pri cerkvi Braslovče

GSM:
GSM: 031/323353

Iz Braslovč ob 13,00 uri
lastni prevoz
Tura je srednje zahtevna (zimski pogoji!)
4 do 5 ur
< 500 m
Pohodne palice, primerna zimska oprema ter pohodniška kondicija
Osebni dokument
Iz nahrbtnika, …ali nekaj v domu borcev na Dobrovljah!!

Po napornih praznikih se še kako prileže vsaj malo gibanja v naravi, da se vsaj nekoliko pokurijo vse praznične pridobljene
kalorije. Bodimo udeleženci organiziranega pohoda na Dobrovlje iz Braslovč; organizator PD Braslovče. Zbiranje in pričetek je
ob starodavni stavbi na glavnem braslovškem trgu, lovski dvorec grofov Žovneških Legant. Od tod se odrine ob 8 uri mimo
smučarskih skakalnic in dalje po markirani poti do doma borcev na planoti pod Mandrgo. Hoje do sem je dobri dve uri. Ob
povratku je še vzpon na najvišji vrh severnih Dobrovelj Bezovec in nato še po bližnji poti v Braslovče. Povratek je malo krajši, v
uri in pol smo na izhodišču. Kot posebnost tega pohoda je, da se prestopa 15 poldnevnik (datumska meja, srednjeevropski čas).

PRISPEVEK UDELEŽENCA:
PRIJAVA:
031/323353 (Ferdo)
INFORMACIJE:
Celje, 22.12.2017
DATUM:
Po pohodu gremo še na lunohod!?
Predsednik PD PT:
Gojko Smid
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!

