PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v četrtek, 19. maja 2022

» na Gomilo 352 mnv »

Gomila

Muzej Janeza Puha

Naš majski izlet je tokrat v Slovenskih goricah, na Gomilo 352 mnv, ki
predstavlja najvišji vrh na vzhodnem delu goric. Velja za čudovito razgledno
točko, kjer se nam bo odprl lep razgled po Slovenskih goricah. Na jug proti
Ptujskemu polju, Halozam Boču, Donački gori pa vse, do Medvednice. Seveda
ne smemo pozabiti še na zelo lep pogled proti Murski Soboti in Prekmurju in ne
nazadnje tudi proti Pohorju.
Kako bomo prišli do Gomile? Iz Sakušaka, kjer je tudi muzej Janeza Puha ,
svetovno znanega izumitelja. Pod strokovnim vodstvom si bomo ogledali
muzej. Plačilo za ogled znaša 3 € po udeležencu .Po ogledu muzeja pa se
bomo odpravili po delu prekmurske poti do Gomile. Za pot bomo potrebovali
dobro uro hoda, pri tem pa uživali v opazovanju zanimivosti in značilnosti tega
dela Slovenije. Gomila je tudi kontrolna točka Prekmurske planinske poti, pa
poti kurirjev in vezistov, zato ne pozabite s sabo vzeti knjižice omenjenih poti.
Toliko za uvodne informacije, vse ostalo pa se bomo dogovorili, kot vedno med
vožnjo z avtobusom.
Vmesni postanek za kavo bo na poti Sakošaku.
Po navodilu in priporočilu NIJZ je na avtobusu priporočljiva uporaba
zaščitne maske.

ČAS HOJE: od 1 ure do 3 ure
OPREMA: primerna obutev, oblačila primerna vremenu, dežnik, pohodne palice,
osvežujoč napitek.
HRANA: iz nahrbtnika ali v gostinskem lokalu na poti
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
DATUM PRIJAVE: do torka 17. maja 2022 oziroma do zasedbe avtobusa

ODHODI: Celje na AP Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo 06.45 ( 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 DOBRO POČUTJE IN VAREN PLANINSKI KORAK.

