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VABIMO NA: 
 
 

DATUM IZLETA: SOBOTO, 25. junija 2016 
 

KRESOVANJE NA VURBERKU (220. LUNOHOD) 

VODJA: Rudi Divjak GSM: 031/525790 

POMOČNIK:  GSM:  

ODHOD: Sobota, 25.06.2016 ob 15 uri 

ZBIRNO MESTO: Na parkirišču poleg občinske zgradbe!   

SMER POHODA Šmartno v RD, terme Ptuj, Grajena, Vurberk 

POVRATEK: Do 23,59 ure (še isti dan!) 

VRSTA PREVOZA: Mini avtobus 

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 2 do 2,5 ure  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 200 m 

OPREMA: Pohodne palice, oprema primerna vremenu, majice 200. lunohoda!! 

DOKUMENTI: Osebni dokument, pohodna izkaznica,… 

MALICA IN PIJAČA: ob kresu na Vurberku večerja iz kotla  

Prvo poletno luno že vrsto let prevzemajo neumorni Ptujčani. Njihovi ščipohodci pripravijo tisto ta pravo obredje 
čaščenja ¨polne lune¨. To njih gre zelo dobro od rok in prav je tako. Vsako takšno srečanje z njimi nam ostane ne 
samo v lepem spominu, temveč se čudimo kako jim to uspeva?! Skoraj ne moreš najti primernega okolja kot je 
okolje gradu Vurberk ob vzhajanju polne lune, ob prižiganju ognja v kresni noči, uživati ob primerni hrani in pijači,  
morda prisluhniti primerni glasbi in prijetno kramljati s prijatelji. Ob takih priložnosti nikakor ne more biti čas naš 
moreči priganjalec!  
Na Ptuju moramo biti ob 16,30 uri pri gostilni pri Tonetu, kjer nas pričakujejo ščipohodci. Skupaj se odpravimo na 
začetek pohoda v kraju Grajena. Skoraj kot nujni VMESNI postanek je na kmetiji Breg na Krčevini, kmetija poznana 
po odličnih slovenje-goriških specialitetah. Od tu do Vurberka ni več daleč.  
Z nami na Ptuj potujejo prvič še Luneki iz Šmartnega v RD 
Zaradi organizacije prevoza vas prosimo, za vaše resne prijave pri organizatorju pohoda (Rudi). (fg) 

PRISPEVEK UDELEŽENCA: 15 € za kritje stroškov prehrane in prevoza 

PRIJAVA:        Divjak Rudi do torka 21.06.2016 do 12. ure – tel. 031/525790 

DATUM: Polzela, 14.06.2016 

 
 Predsednik odbora: 
 Rudi Divjak 
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 DU za tekoče leto. Udeleženec je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 

  
 Lep lunohodski pozdrav in
 prijetno počutje med nami!  
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