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:

Nedelja 6. april 2014

Slovenjegoriška pot Ptuj –Vurberg 1
VODJA:

Gojko ŠMID

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBORNO MESTO:
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
DOLŽINA HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:

Martin ŠKOBERNE
Sobota ob 7 uri
Telekom Celje – Lava 1, Celje
6.4.– v večernih urah
Kombi
Lahka pot deloma asfaltirana cesta
4ure 30min

OBVEZNA OPREMA

Vremenskim razmeram primerna topla oblačila, nizki(visoki) pohodni
čevlji, palice
veljavna planinska izkaznica

OBVEZNI DOKUMENTI:

GSM: 041 621480

<280m

KT1, KT2, KT3, KT4
ŽIGI:
Iz nahrbtnika in na turistični kmetiji nazaj grede
MALICA IN PIJAČA:
Izpred telekoma Lava se ob 7 uri zjutraj zapeljemo po Dečkovi in Mariborski cesti na priključek AC Celje
Maribor. AC zapustimo na priključku Sl. Bistrica sever in se do Ptuja pripeljemo po magistralki. Avtobus
zapustimo pri termah PTUJ, kjer nas v Grand hotelu čaka prvi žig. Do Krčevine pri Vurbergu nas čaka 2 uri
hoje kjer dobimo drugi žig. Uro in pol hoje nas čaka do gradu Vurberg kjer je bioenergetski park. Tisti ki
boste imeli dovolj hoje se boste spočili v parku; ostali gremo pa še do Grmade po tretji in četrti žig. Avtobus
bo čakal pod gradom in
gredoč pobral ostale, ki bomo hodili celotno pot na Grmado. Info:
http://www.pdptuj.si/Slovenjegoriska-pot.104.0.html
PRISPEVEK UDELEŽENCA:
17 €

PRIJAVA :
DATUM:

Recepcija Telekoma, Lava1, tel. 4283001 do 2.4.2014
Celje, 25.3. 2014
Prosim, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID l.r

OPOZORILO:
S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in
tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec
je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno
upoštevati navodila vodnikov .
Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!
Želimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

