Planinsko društvo Laško

Vljudno Vas vabimo na

13. tradicionalni pohod po nekdanjih trških mejah Laškega
ki bo v

soboto, 12. novembra 2011, ob 8.00 uri
s startom izpred TIC-a Laško.
Planinsko društvo Laško že trinajstič zapored organizira in se podaja na pohod po nekdanjih trških mejah
Laškega. Namen prireditve je obuditi in negovati tradicionalni dogodek, ki sega stoletja nazaj v krajevno
zgodovino ter ga za današnjo moderno dobo čim bolj verodostojno priklicati iz spomina.
Z letošnjim pohodom tudi uradno predajamo namenu tematsko-turistično pohodno pot
Pot po nekdanjih trških mejah Laškega, katero je STIK skupaj z Občino Laško uredil ter označil po načrtu
enotne ureditve in označitve tematskih pohodnih poti v občini Laško in je delno sofinanciran s sredstvi
EU - Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja: Evropa investira v podeželje.
Zberemo se na parkirnem prostoru pred Turistično informacijskim centrom v Laškem ob 8.00 uri. Pohod
bo ob vsakem vremenu!
Start pohoda bodo s kratkim programom popestrili člani kulturnega društva Svibno,
Godba na pihala Laško, pokanje z možnarji ….
Pot nas bo vodila po levem bregu reke Savinje, od cerkve sv. Martina po cesti mimo Blaževe skale v
Zahum, dalje v smeri Tovstega, pod zahodnim pobočjem Žikovškega brda do ceste, ki pelje na Ojstro,
dalje do ceste za Reko in Gaberno, do vasi Trojno, kjer bo krajši postanek z druženjem.
Pohod nadaljujemo po cesti do Turistične kmetije Pirc, kjer zavijemo levo na makadamsko pot, se
spustimo v dolino potoka Lahomnica in pri mostu nad Marija Gradcem zavijemo na glavno cesto do
gostišča Čater, kjer bo glavna pogostitev z druženjem.
Po cesti mimo cerkve Matere Božje in Pivovarne Laško se vrnemo do izhodišča poti v Laškem.
Pot je dolga 11,2 km, nezahtevna, skupaj s postanki bomo hodili 4-5 ur.
Predhodne prijave sprejema TIC Laško vsak dan med 8. in 17. uro, prijavite se lahko tudi na dan pohoda
med 7. in 8. uro. Pohodniki bodo ob prijavi dobili priložnostno zloženko, dnevnik poti s kontrolnim žigom,
kupon za malico in pijačo. Prijava znaša 5 €.
Organizator: Planinsko društvo Laško
Soorganizatorja: STIK in Občina Laško
Sponzorji: Pivovarna Laško d.d., Thermana d.d., JP Komunala Laško d.o.o. in Gostišče Čater

