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 10.11.2018

LJUBNO – GORNJI GRAD – pot kurirjev
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ZANIMIVOSTI OB POTI
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Gojko Šmid

GSM: 041/621480
GSM: 031/323353

Ferdo Glavnik

Sobota, 10.11.2018 ob 07:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Žalec – Polzela – Mozirje - Ljubno
Iz Gornjega Grada ob 15,00
Kombi
Tura ni zahtevna
Sakralni sponeniki, Zgodovinski objekti, Etnološka zbirka

5 do 6 ur (okrog 20 km)
< 300 m
Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija
Izkaznica Kurirjev in Vezistov, osebni dokument.

Iz nahrbtnika, …kakovostna gostišča v Gornjem gradu!

Po tej poti se verjetno bolj malo hodi, vsaj kar se tiče kurirske poti. Velika večina se pripelja do Gornjega grada, štemplja in nato
nadaljuje na Menino planino. Pot ni niti malo monotona, bo kar nekaj za doživeti, dosti je zanimivih spomenikov in objektov.
Malo poznane gauge (vislice) katere so bile nekoč v lasti gornjegrajskega sodstva, pa spomenik NOB ob cesti. V samem Gornjem
gradu je pa kaj videti in vedeti. Štampiljka kurirjev je v gostišču pri Jošku, kogar zanima so ogledi etnološke zbirke Gornjega grada
in okolice (del te zbirke je delo Gornjegrajskega »Michelangela« Antona Jamnika, kaj več o tem nenavadnem možu v Šteklu), ter
stalna razstava starih molitvenikov, razglednic in podobic, znamenita je veličastna katedrala z Kremzeršmidovimi slikami, potem
kapela božjega groba, ta je zanimivo postavljena v perspektivi, čeprav je globina mogoče slaba 2 metra in ko gledaš iz sredine
imaš občutek kot da gledaš neki dolgi hodnik. Velja še omeniti Radmirsko cerkev, v kateri hranijo dragočene mašniške plašče. Z
nekaj sreče si tudi to lahko ogledamo!?
Brez ogledov in postankov pešačenje traja do dve uri, z ogledi in opazovanji pa se lahko ta čas kar precej zavleče.
p.s. Naj nas ne bo strah, lansko leto je bila pot obnovljena, torej so še sveže markacije!
(FG)

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 10
Na telefon 041/621482 (Gojko), do četrtka 08.11.2018
PRIJAVA:
Celje, 05.11.2018
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko Smid
OPOZORILO!
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da je seznanjen z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu. Udeleženec je dolžan
upoštevati navodila in odločitve vodnika!

Lep planinski pozdrav in
prijetno počutje med nami!

