PLANINSKO

DRUŠTVO ZABUKOVICA

» LJUBITELJI ČETRTKOV »
te vabi na izlet na JEZERSKO
v četrtek, 21.06.2018

Jezersko

Češka koča

Za junijski izlet ljubiteljev četrtkov smo izbrali območje Jezerskega. Naše izhodišče bo Zgornje
Jezersko od ledeniškega Planšarskega jezera, ki ima s pogledom iz zraka obliko srca. Jezero so
zajezili domačini kot spomin na veliko ledeniško jezero.Po zgodovinskih podatkih naj bi jezero
pokrivalo vso Jezersko dolino Tudi sam kraj je dobil svoje ime po jezeru - Jezersko. Ob jezeru pa
se nam odpre čudovit razgled na Savinjsko Kamniške Alpe.
Tokrat bomo šli v dveh skupinah . Prva skupina bo opravila daljši in malce bolj fizično naporen
potep iz Jezerskega do Češke koče na Sodnjih Ravneh. Postojanka stoji na 1542 nmv. Za pot
bomo potrebovali do 2 uri hoda v eno smer. Češka koča sodi med postojanke na SPP, zato tisti, ki
delate transverzalo ne pozabite vzeti s sabo dnevnika. Druga skupina bo odšla na sprehod po celi
ali delu Jezerske poti. Imeli bomo tudi možnost ogleda kulturnih znamenitosti kraja, kakor tudi
drugih lepot kraja. Seveda se bomo o tem dogovorili na avtobusu.
Domov se vračamo preko Jezerskega sedla preko sosednje Avstrije na Pavličevo sedlo in po
Logarski dolini proti domu. v poznih popoldanskih urah.

Zato, da ne bi imeli težav pri prehodu državne meje Jezersko in Pavličevo sedlo
NE pozabite s sabo vzeti osebne izkaznice ali potnega lista.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 1 do 4,5 ure
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na Jezerskem
DATUM PRIJAVE: do torka 19.06.2018 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje nasproti parkirišča ( Lidl ) na AP Nova vas ( 3 ) 06.00, AP Žalec 06.10,
Migojnice 06.15 in Zabukovica 06.20 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

