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Planinsko društvo Polzela, vabi na pohod, ki bo v soboto, 10.12.2022 
 
ZBIRALIŠČE: ob 845 uri – pred občinsko zgradbo na Polzeli, odhod ob 900 

VRNITEV: isti dan okoli 23. ure 

OPREMA: planinska ali športna oblačila (planinski čevlji, pohodne palice, dereze) 

OBLAČILA: primerna glede na vremenske razmere, vetrovka, kapa, rokavice 

HRANA IN PIJAČA: iz nahrbtnika, možen nakup na poti 

PREVOZ: minibus ali kombi 9 oseb (odvisno od prijav)  

PRISPEVEK: 25 EUR (prevoz, parkirnina), 

20 EUR nakup termo steklenice kot vstopnina, 

s termovko je na poti na voljo brezplačen čaj 

 

OPIS POTI: 

Začetek v Katschbergu in za tja in nazaj nas čaka skoraj 9 kilometrov. Hojo si lahko 

skrajšate tako, da se v Katschbergu, pri hotelu Cristallo, povzpnete na »shuttle bus«, 

ki vas pripelje do Alpengasthof Bacher.  Razdalja je 1 kilometer in za vožnjo boste 

odšteli 2,50 EUR/osebo v eno smer. Cena za otroka je 1,50 EUR v eno smer. Mi gremo 

peš. Iz Alpengasthof Bacher se do Pritzhutte ponovno odpravimo peš. Čaka nas 

približno 2,4 kilometra po zasneženi gozdni poti. Ko se gozdna pot dodobra začne, 

imate že pri tamkajšnji koči možnost nakupa simpatične termovke, katero boste ob 

poti lahko polnili z brezplačnim čajem ali punčem. Namesto da 2,4 kilometre dolgo 

razdaljo prehodite peš, je na voljo tudi vožnja s konjsko vprego. Cena tovrstne 

dogodivščine je 24 EUR/osebo v obe smeri oziroma 12 EUR/otrok v obe smeri. 

  

ADVENTNA POT 
KATSCHBERG 

 

AVSTRIJA 
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Konjska vprega vas pripelje direktno pred začetek adventne poti, katera je dolga še 

dodatna 2 kilometra. Na začetku te poti, v prvi koči imate ponovno možnost nakupa 

termovke za polnjenje brezplačnega čaja in punča.  

Tekom adventne poti je poleg postojank za čaj in punč na voljo tudi restavracija in 

stranišče. Mi bomo celotno pot prehodili peš, za kar bomo potrebovali kakšne 3-4 ure, 

tako da tudi kakšna malica za na pot ne bo odveč in seveda topla oblačila ter obutev. 

ČAS HOJE: skupni čas hoje cca. 4 ur s postanki – krožna pot 

DODATNI INFO: https://www.katschberg.at/en/advent-trail.html 

PRIJAVE: rezervacije do petka 2. decembra 2022, pri vodji izleta 

VODJA IZLETA: Sandi Mlakar  041-371-828,  sandi.mlakar@outlook.com 

OPOZORILO: Ne pozabite veljavnega osebnega dokumenta! 

 

S prijavo udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti pohoda ter izpolnjuje zdravstvene, 
fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na pohodu. Udeleženec hodi na lastno 

odgovornost in je dolžan upoštevati navodila in odločitve vodnikov. 
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