
  

Planinsko društvo Pošte in Telekoma Celje 
 

Krekov trg 9, 3000 Celje 
 

 
Spletna stran društva: 
http://www.pdrustvo-ptce.si/ 

 

 
 

 VABIMO ČLANICE IN ČLANE DRUŠTVA NA PLANINSKI IZLET: 
 
 

DATUM IZLETA: NEDELJA 10. aprila 2011 
 

SU E ZO PER I PONTI – BENETKE 
VODJA: Alojz Terglav  GSM:  

POMOČNIK: Ferdinand Glavnik GSM: 031/323353 

ODHOD: Nedelja 10.04.2011, odhod avtobusa 3:00 (Lava) 

ZBIRNO MESTO: Telekom Lava 1  

SMER VOŢNJE Celje, Ţalec, Polzela, Ljubljana, … Benetke 

POVRATEK: Celje 22:00 uri 

VRSTA PREVOZA: Avtobus   

ZAHTEVNOST POTI: Tura ni zahtevna  

ČAS HOJE: 4 do 5 ur  

VIŠINSKA RAZLIKA: < 10 m 

OPREMA: Pohodne palice (če so nujne!), oprema primerna vremenu 

DOKUMENTI: Osebni dokument,… 

MALICA IN PIJAČA: Iz nahrbtnika ali kakšen priboljšek ob poti (2x) 
Če verjamete ali ne, tudi nad morsko gladino se lahko planinari in to kar v Benetkah. Ker tam ni gorskih vrhov, zato nam ponujajo 
gor in dol po njihovih mostovih. Teh je skoraj nešteto zato si od vsega tega gor in dol kar pošteno utrujen! Trasa po mestu je 
speljana tako, da se vidi tisto, kar običajnemu turistu ni prikazano. 
OPIS POTI: Od parkirnega mesta avtobusa (Tronchetto) se prepeljemo z vaporetom do Markovega trga, kjer bo začetek poti. Na 
razpolago nam bodo dve trasi in sicer 13 km in 6 km. Najbolj primerna je 13 km trasa s prečkanjem 55 mostov, ta tudi najbolj 
razgibana in ob njej je polno zanimivih objektov in različnih prireditev. Povratek oziroma cilj je ponovno na Markovem trgu , tukaj 
bo podelitev priznanj in spominskih obeskov morda tudi kakšna majica seveda če si ob pravem času na pravem mestu! Še več 
podrobnosti je na http://www.tgseurogroup.it/suezo. 
Po zaključku pohoda se do 13:30 ure zberemo na dogovorjenem mestu in odpravimo k avtobusu. Na povratku domov 
predlagam, da se ustavimo v Devinu si ogledamo čudoviti grad z okolico in sprehodimo ob kraškem robu prepadnih Devinskih 
sten. 
Pri sebi imejte osebni dokument in nekaj denarja za drobne nakupe. Hoja ni naporna, vendar zahteva nekoliko vztrajnostne 
kondicije. Oprema naj bo vremenu in terenu primerna. Za pohodne palice se naj vsak posameznik odloči, če so mu nujne, tudi 
deţnik v nahrbtniku bo kar dobrodošel! Hrana iz nahrbtnika, za sladek prigrizek in pijačo ob progi poskrbi tudi organizator! Zaradi 
predhodne prijave organizatorju s vplačilom startnine vas prosim za čimprejšnjo prijavo! V ceno izleta je vključeno: prevoz, 
cestnine, parkiranje in startnina.  

PRISPEVEK UDELEŢENCA: 35,00 € (>40 udel.)   

PRIJAVA: Na recepciji Telekoma do srede 30.03.2011 – tel. 03/428 3001 

DATUM: Celje, 22.03.2011 

Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa! 
 

 Predsednik PD PT: 
 Gojko Šmid  
 
OPOZORILO: 
V primeru manj kot 30 udeleţencev izlet odpade (prevoz, startnina...) v slučaji nejavljene ali odpovedi manj kot 2 dni pred odhodom, terjamo znesek! 
S prijavo na izlet udeleţenec potrdi, da se zaveda z zahtevnostjo izleta ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno sodelovanje na izletu in ima 
urejeno članarino PZS za tekoče leto. Udeleţenec je dolţan upoštevati navodila in odločitve vodnika, sicer hodi na lastno odgovornost! 
 
 

 Lep planinski pozdrav in  
 prijetno počutje med nami!  

PT 
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