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:

Nedelja, 1.4.2012 (ni prvoaprilska šala!!!)

Polhograjsko hribovje
VODJA:

Martin Škoberne

GSM: 041 663-865

POMOČNIK:
ODHOD:
ZBIRNO MESTO:
SMER VOŢNJE
POVRATEK:
VRSTA PREVOZA:
ZAHTEVNOST POTI:
ČAS HOJE:
VIŠINSKA RAZLIKA:
OPREMA:
DOKUMENTI:
MALICA IN PIJAČA:

Gojko Šmid

GSM: 041 621-480

07:00
Telekom Celje – Lava 1
Celje, Lava 1 - Sora
V večernih urah istega dne
Avtobus / kombi
Tura je srednje zahtevna
6 do 7 ur
Cca 650 m
Pohodne palice, primerna obutev in obleka ter pohodniška kondicija
Planinska izkaznica s plačano članarino PZS, osebna izkaznica
Iz nahrbtnika, dodatna možnost na kmečkem turizmu Gontar

Vožnja do Sore (368 mnv, nato zmeren vzpon do Mihelčičevega doma na Govejku (727 mnv). Po krajšem počitku se odpravimo
proti Tošču (1.021 mnv) in nato naprej do kmečkega turizma Gontar pod sedlom Gonte (780 mnv). Povzpnemo se še na Grmado
(899 mnv), nato pa sledi spust do vasice Topol (650 mnv, ljudje jo imenujejo kar Katarina, po cerkvici nad vasjo), kjer nas bo
čakal prevoz. Glede na to, da lahko udeleženci izpustijo vzpona na Tošč in Grmado, je izlet primeren praktično za vse.

PRISPEVEK UDELEŢENCA: € 15
Recepcija Telekoma Lava 1, tel.: 428 3001 do četrtka 29.3 do 12 ure
PRIJAVA :
Celje, 26.3.2012
DATUM:
Prosimo, da ob prijavi sporočite svojo GSM številko in mesto vstopa!
Predsednik PD PT:
Gojko ŠMID
OPOZORILO:

S prijavo na izlet udeleženec potrdi, da se zaveda zahtevnosti izleta, ter izpolnjuje zdravstvene, fizične in tehnične pogoje za varno
sodelovanje na izletu in ima plačano članarino PZS za tekoče leto. Udeleženec je dolžan ves čas izleta ravnati v skladu s častnim
kodeksom slovenskih planincev in mora dosledno upoštevati navodila vodnikov .

Lep planinski pozdrav in prijetno počutje med nami!

Ţelimo varno hojo in lep planinski dan. Srečno !

