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 10.05.2014

APAČE - SVETA ANA -LENART (PPP)
VODJA:
POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŽNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ZANIMIVOSTI OB POTI
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Ferdo Glavnik
Martin Škoberne

GSM: 031/323353
GSM: 041/663865

Sobota, 10.05.2014 ob 07:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 – Maribor – Apače
Od Sv. Ane ob 17,00
Avtobus
Tura ni zahtevna
Vinogradi, sadovnjaki, slatinski vrelci, kapelice

4 do 5 ur (okrog 18 km)
< 300 m
Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija
Izkaznici Pomurska planinska pot, osebni dokument.

Iz nahrbtnika, …ali kakšna postojanka ob poti!

Apače je stisnjena vas in tudi občina v severovzhodni Sloveniji, na Apaškem polju med Šentiljem in Gornjo Radgono, med reko Muro na severu
in Slovenskimi goricami na jugu. Območje je izrazito kmetijsko. Najbolj zastopani sta poljedelstvo in živinoreja v ravninskem delu ter vinogradi
in sadni nasadi ob robovih doline. Pričnemo v Apačah in prav na začetku je že prvi žig (za tiste kateri opravljajo PPP) in seveda jutranje
okrepčilo. Nadaljujemo po cesti (skoraj vsa pot vodi po cestah malo je stez ali kolovozov) preko Apaškega polja pri vasi Janhova se začne
nižinski svet hitro dvigati v gričevje Slovenskih goric. Prečkamo reko Ščavnico zatem se pot začne ob gozdu strmo vzpenjati proti naselju Sveta
Ana. Od Apač do svete Ane je 8 kilometrov. Sveta Ana na Kremberku (355 m) leži na vrhu grebena, poraslega z vinsko trto in z izredno lepim
razgledom na Slovenske gorice, Apaško polje, Kozjak in Pohorje. Zanimivost kraja je podeželska baročna cerkev. Tu smo približno na pol poti
čaka nas še 8 kilometrov do Lenarta. Tu se pričenjajo Slovenske gorice in za njih so značilni številni slatinski vrelci, ki jih je nekoč bilo nad
štirideset. Najpomembnejša je bila Sützeva slatina v Zg. Žerjavcih, ki so jo še na prehodu v 20. stoletje polnili in prodajali celo na Dunaj (5 min.
oddaljena od PPP na desni strani v dolini). Po ljudskem izročilu je bil blizu tega izvira rudnik soli. Na južni (levi) strani grebena še najdemo dva
slatinska vrelca v Sp. Žerjavcih. Ob poteh pa nenehno videvamo značilne kapelice in znamenja, ki so raztresena po vseh Slovenskih goricah.

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 15
Na recepciji Telekoma do četrtka 08.05.2014 – tel. 03/428 3001
PRIJAVA:
Celje, 01.05.2014
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!

