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 21.07.2012

RADGONA – KAPELA – RADENCI (PPP)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Ferdo Glavnik

GSM: 031/323353
GSM:

Sobota, 21.07.2012 ob 07:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Maribor – Lenart - Radgona
Iz Radencev ob 17,00
Avtobus
Tura ni zahtevna
4 do 5 ur
< 200 m
Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija
Izkaznica Pomurska planinska pot, osebni dokument
Iz nahrbtnika, …ali kakšna postojanka ob poti!

Pričnemo v Radgoni izpred turistične pisarne, kjer prva kontrolna točka PPP. Od tu nadaljujemo po cesti proti Radencem vendar kmalu s ceste
zavijemo desno v smeri Polic. Vodi nas med vinogradi po vrhovih gričev proti Hudrgi, kjer je vrh Police z značilno zidanico na vrhu. Dalje skozi
Zbigovce in Orehovskega vrha proti naselju Ptujska Cesta. Blizu je Janžev vrh in naša druga kontrolna točka PPP. Iz Janževega vrha dalje je
asfaltna cesta vendar je ves čas poti na levo lep razgled na gričevnat svet Slovenskih goric, na desno pa na pokrajino ob Muri in naprej v
Avstrijo. Preko Kobilščaka in Paričnjaka nas pot pripelje na Kapelo. V gostilni Dunaj je tretji žig PPP. V bližini, na vrhu hriba, se je vredno
ogledati cerkvico sv. Marije Magdalene. Pod vrhom je po legendi nekje grob vojščaka Atile, prav zato je okrog Paričnjaka speljana krožna
Atilova pot. Vrh je zelo razgleden na vse strani. Okrog in okrog so sami vinogradi (Kapelčan!). Proti SZ se v ozadju razprostirata Pohorje in
Kozjak, na levo Boč, Donačka gora, Macelj, Ivanjščica in Haloze. Bolj proti levi sta Cerkvenjak in Stara Gora dalje Jeruzalem. Proti S prehaja
gričevnat svet v Panonsko nižavje in v ozadju opazimo Blatno jezero. Še bolj proti V se širni pogled razteza po Prekmurju. Od tu je še samo
spust proti Radencem, kjer se zaključuje naš del PPP. Če bo dovolj časa in volje lahko iz Kapele nadaljujemo pot do predmestja Murske sobote.
Na Kapeljskem vrhu namesto da gremo do Radencev krenemo mimo vinske kleti Kapela, skozi vas Hrastje –Mota in preko Mure po Pomurski
avtocesti (zraven je brod, ki vozi kakor se brodarju zljubi, zato je najbolje po delu avtoceste) v kraju Krog zaključujemo pot. Tega dodatka je še
za 10 km, do Radencev je 3 km. Važno: na Kapeli kraljuje Kapeljčan na Janževem vrhu pa Janževec! V Radencih možnost kopanja (kopalke!).

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15
Na recepciji Telekoma do četrtka 19.07.2012 – tel. 03/428 3001
PRIJAVA:
Celje, 15.07.2012
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!

