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 18.maja 2019

JAK – SOMBOTEL – Martinova pot
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

GSM: 031 323 353
GSM:

Sobota, 18.05.2018 ob 07:00
Telekom Celje – Lava 1
Polzela (6:30), Žalec(6:42), Celje (7:00)
Iz Sombotela ob 20:00
Mali avtobus
Tura ni zahtevna
Sakralni sponeniki, Zgodovinski objekti, Etnološka zbirka

3 do 4 ure (okrog 16 km)
< 200 m
Pohodne palice, primerna pohodniška oprema in kondicija
Dnevnik Martinove poti, osebni dokument.

Iz nahrbtnika, …kakovostna gostišča v Sombotelu!

Že kar nekaj let je v bila našem drušvenem planu delček Martinove poti od Sombotela pa do Jaka (no pot je raztegnjena do
3500 km oddaljenega Thursa v Franciji). Z sedanjo povezavo Evrope v enotno gospodarsko skupnost se je porodila tudi ideja
dajmo povežimo čim več pokrajin (držav) med sabo z nekakšnimi pohodniškimi potmi in zelo prav jim prišla ideja v zgodnjem
srednjem veku rojenega svetnika sv.Martina. rojen na vzhodu Evrope v Sombotelu in nazadnje škof v Thursu v Franciji.
Kolikokrat je prejžal to ogromno razdaljo se še ne ve, ampak njemu v spomin gremo mi na začetek od njegove rojsne hiše do
16km odaljeni Jak. Hoditi po Madžarski pokrajini je veliko drugače kot pri nas, neskončna ravnina. Pot je trasirana tako da se
izogiba asfalta, zato je pa več kolovozov, ki so ravni kot črta. Hoja je malce monotona vendar kar zahtevna zaradi orjentacije, je
pa ob poti polno zelo zanimivih objektov (že na začetku v Jaku zelo velika romanska cerkev, sam Sombotel, je čudovito mesto
polno zanimivosti, zelo ponosni so na rimsko Savario, kot se je kraj v tem času imenoval - glej Wikipedio).
Pridružite sa nam, naj vas nič ne bo strah jezika, vse se da zmenit! No nekaj madžarskih besed se bomo naučili spotoma.
(FG)

PRISPEVEK UDELEŽENCA: € 25
Na telefon 031/323353 (Ferdo), do četrtka 16.05.2019
PRIJAVA:
Celje, 05.05.2019
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!

