PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v četrtek, 20. maja 2021

KUREŠČEK 826 mnv

Dom na Kureščku 760 mnv

grad Turjak

To je naš 117. Izlet, katerega smo morali zaradi pandemičnih razmer dvakrat
prestaviti. Izbrana tura je destinacija na južnem obrobju Ljubljanskega barja in
sicer Kurešček . Sam vrh je na 826 mnv. Na izlet gremo z avtobusom, razen v
primeru, da se razmere z virusom spremenijo in bodo narekovale drugačno
ravnanje. Vsekakor naj ne bo odveč tudi uvodno opozorilo, da je potrebno pri
našem druženju in planinskem izletu natančno in dosledno upoštevati
navodila in priporočila NIJZ. Velja tudi opozorilo, da je v avtobusu obvezna
namestitev zaščitne maske.
Po prihodu v Turjak, se bomo kot je že navada razdelili na dve skupini.
Prva skupina
bo imela za izhodišče
Turjak, od koder se bomo mimo gradu
Turjak spustili po zanimivi gozdni poti v
globel, do naselja Pirman. Od tu nas pot
vodi po gozdu, kolovozu in preko
pašnikov. Pot bo zanimiva in razgibana.
Nato se bomo od naselja Čatež nad
Turjakom povzpeli, do Zapotoka in zatem,
do vrha Kureščka, kjer je tudi cerkev sv.
Marije. Sledil bo še kratek spust, do
planinskega doma na Kureščku. Za pot
bomo potrebovali 3 do 3,5 ure hoda.

Druga skupina se bo najprej sprehodila,
do gradu Turjak in se nato odpravila, do
Rašice, kjer si bomo ogledali domačijo
Primoža Trubarja. Po ogledu se bomo
odpeljali z avtobusom, do Kureščka. Tu pa
si boste kdor bo želel ogledali cerkev
Marije Kraljice miru na Kureščku . Cerkev
je od planinskega doma oddaljena 20
minut hoda.

Naj še omenim, da se nam bo na poti od Turjaka proti Kureščku odpiral čudovit
razgled na Mokrc, Ljubljansko barje, Polhograjsko hribovje, Karavanke, SavinjskoKamniške Alpe, Posavsko hribovje s Kumom in bližnji Turjak. Kurešček je tudi točka
na transverzali kurirjev in vezistov.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 1 ure do 4 ure
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna vremenu, dežnik,
pohodne palice, osvežujoč napitek.
HRANA: iz nahrbtnika
DATUM PRIJAVE: do torka 18. maja 2021 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

