PLANINSKO

DRUŠTVO ZABUKOVICA

» LJUBITELJI ČETRTKOV »
te vabi
na izlet KRAŠNJI VRH 542 mnv
v četrtek 19.07.2018

Krašnji vrh
Smo na začetku poletja, ob enem pa tudi na začetku šolskih počitnic naših in vaših
nadobudnežev. Temu primeren je tudi ta izlet četrtkarjev. Tokratni 89. izlet je v Belo
krajino. Naš cilj je Krašnji vrh 542 nmv. Kot vedno bomo na vrh odšli v dveh skupinah.

Prva skupina bo začela svoj pohod v Metliki, kjer bomo hodili po pobočju Veselice-t.j.
hrib nad Metliko, kjer je veliko vinogradov. Po eni uri hoda pridemo mimo Svržakov, mimo
stelnikov in gozda, do travnikov in vinogradov nad Slamno vasjo. Pot nadaljujemo proti
Bojanji vasi, mimo cerkve in obnovljenega vaškega vodnjaka Vušivka nad vasjo. Tu se bomo
približali državni meji vendar le te ne bomo prestopili. Steza po kateri bomo hodili nas bo
pripeljala mimo izvira studenca Orehovec, mimo cekvice Sv. Trojice in že bomo na cilju, na
Krašnjem vrhu. Tu je tudi planinska postojanka planincev PD Metlika in 17 m visok
razgledni stolp, od koder je ob lepem vremenu čudovit razgled po Beli krajini, Kleku in
velebitskih vrhovih v sosednji Hrvaški. Za pot bomo porabili dobre 3 ure hoda. Sestopili
bomo do izhodišča druge skupine do Radovice, za kar bomo potrebovali še 40 minut.

Druga skupina pa bo pot začela iz vasi Radovica, kamor se bomo pripeljali z avtobusom.
Pot bomo nadaljevali večinoma po gozdu. Za ta del poti do vrha Krašnji vrh bomo
potrebovali do 1 ure hoda in za sestop-vrnitev na izhodišče še 40 minut.
Glede na vaš interes se bomo dogovorili tudi za morebiten ogled Belokrajskih znamenitosti,
kot so :cerkev, grad in gasilski muzej v Metliki. Po dogovoru pa tudi za obisk znane metliške
kleti. Kot smo uvodoma omenili, da je to čas šolskih počitnic ne pozabite, da gredo lahko z
vami tudi vaši vnuki in vnukinje. Ti nam bodo tako kot vedno doslej polepšali in popestrili
naše potepanje po Beli krajini.
Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.
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 nekje na poti
DATUM PRIJAVE: do torka 17.07.2018 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

