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:

18. MAJ 2013

Borovnica - Zabočevo - Rakitna
VODJA:

Gojko ŠMID

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

Tonči Petrovčič

GSM: 041 621480

GSM: 070 206265
06:40-Šentjur; 07:00-Lava 1; 07:15-Žalec;
Telekom Celje – Lava 1
Celje – LJUBLJANA - RAKITNA
V poznih večernih urah istega dne
Avtobus ali kombi
Tura je ni zahtevna primerna za družine z otroki
4 ure do 4 ure in pol
300m če za izhodišče vzamemo
Pohodne palice, primerna obutev in obleka,
Planinska izkaznica z nalepko za leto 2013
Iz nahrbtnika, na koncu ob predhodni najavi in plačilu 5€, topel obrok

Tokrat bomo hodili po Ljubljanskem barju po območju Nature 2000; to je projekt evropske unije namenjen
ohranjanju območij mednarodno pomembnih živalskih in rastlinskih vrst, ter njihovih življenjskih prostorov t.i.
habitatov. Območja Nature 2000 so dom 111 ogroženim rastlinskim in živalskim vrstam, ter 105 vrstam ogroženih
ptic. V Borovnici takoj po startu si ogledamo seznam kulturne dediščine, ki nam pove kaj vse bomo videli ob poti.
Po ogledu znamenitosti Borovnice; če bo vreme ugodno in vodostaj nizek; si morda po dogovoru ogledamo Sotesko
Pekel. Sicer se odpravimo mimo rojstne vasi našega Tončija do Rakitne (cca 15km po cesti, morda jo kje urežemo
počez) in v popoldanskih urah prispemo do Rakitne, kjer nas bo pričakala naša zvesta prijateljica Mateja Tonin. V
zavetju njenega vikenda si bomo oddahnili od naporov poti in tudi kaj prigriznili ter spraznili nahrbtnike. Domov se
predvidoma odpravimo po 17 uri.

15€ prevoz + 5€ hrana; kdor lahko, naj prinese kakšen liter, ki ostane
v avtobusu za konec poti
Recepcija Telekoma Lava 1, tel.: 428 3001 do srede 15. Maja do19tih
PRIJAVA :
Celje, 6. maj 2013
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko, in mesto vstopa, ali boste na koncu topel obrok!
V primeru slabega vremena bo izlet pravočasno odpovedan!
PRISPEVEK UDELEŽENCA:

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.

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Želimo vam varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

