PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
na AJDNO 1046 nmv
v četrtek, 17. oktobra 2019

Arheološko najdišče Ajdna

Pogled iz Ajdne

To je naš prvi jesenski izlet in sicer 104. izlet ljubiteljev četrtkov v
letošnjem leto. Gremo na Gorenjsko, na območje Karavank, na vrh
AJDNE. Tu bomo imeli v lepem vremenu zanesljivo čudovit razgled
na najvišji vrh Karavank Stol, pa na Jelovico, Mežakljo, Pokljuko in
seveda na Julijske Alpe z očakom Triglavom. Pa še nekaj je potrebno
posebno poudariti. Ajdna je znano arheološko najdišče. Na njej je
bila postavljena prva krščanska cerkev na slovenskem.
Že po ustaljenem postopku se bomo razdeliti v dve skupini ?
Prva skupina bo šla od izhodišča Potoka proti vrhu Ajdne, ki je na
višini 1046 mnv. Pot je srednje zahtevna in razmeroma strma. Vstopni
poti na sam vrh Ajdne sta dve, naša pot nas bo vodila po lažjem
pristopu .Povzpeli se bomo do arheološkega najdišča na Ajdni nato pa
še na sam vrh Ajdne. Za pot na vrh bomo skupaj s počitki potrebovali
okoli 1,30 do 2 ure hoda. Sestopili bomo delno po gozdni cesti, drugače
pa zelo dobro označeni krožni poti mimo Smolnika 1075 nmv , nato pa
se bomo priključilii poti, ki vodi iz Valvasorjevega doma pod Stolom v
dolino Završnice. Pot je krožna in zanjo bomo potrebovali približno 2
uri hoda. Tako bomo potrebovali za vzpon in sestop s postanki približno
4 ure do 4,30 ure hoda.
Druga skupina bo imela svoje izhodišče iz parkirišča ob Završniškem
jezeru in se sprehodila po rekreacijskem parku. Za tiste, ki bi želeli kaj
več sprehoda, pa je možen potep, do Turške jame za kar bi potrebovali
1,15 ure hoda. Za vse ostale udeležence izleta pa sprehod ob jezeru in
rekreacijskem parku Završnica. Pot je krožna in ni naporna.

Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 1,30 do 4 ure
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne
palice, osvežujoč napitek
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na poti domov
DATUM PRIJAVE: do torka 17.09.2019 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje na AP Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo 06.50 ( 200 m
od Lidla proti Dečkovi cesti),

AP Žalec 07.00, Migojnice 07.05 in Zabukovica 07.10 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

