PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v četrtek, 20. avgusta 2020

MARTULJŠKI SLAPOVI

To je že naš 112. izlet po vrsti. Izbrana tura je destinacija na Gorenjskem in
sicer Gozd Martuljek ter slapovi pod znamenitimi vrhovi Martuljških gora. 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 bo v
avtobusu obvezna namestitev zaščitne maske.
Po prihodu v Gozdu Martuljek, se bomo dogovorili o razdelitvi na dve skupini.
Prva skupina bo pot nadaljevala od izhodišča,
po zanimivi gozdni poti v smeri prvega slapaspodnjega na 850 mnv, pa vse do Ingotove
koče na planini Jesenje na 930 mnv. Po
postanku pri koči in okrepčilu gremo še na
zgornji slap, ki se nahaja na 1150 mnv. Na
izhodišče se vračamo po kolovozni poti. Za pot
bomo potrebovali 3 do 4 ure hoda.

Druga skupina
Si bo ogledala spodnji slap na 850 mnv in se vrnila
nazaj po isti poti. Za pot bo potrebovala približno 1 uro
do 1,5 ure zmerno nenaporne hoje.

Tisti, ki se ne boste odločili za ogled slapov, pa boste imeli možnost sprehoda v
okolico gozda Martuljka, kjer boste uživali s pogledi na vršace okoli Martuljka.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 2 do 4 ure
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, primerna je uporaba zaščitne čelade,
oblačila primerna vremenu, dežnik, pohodne palice, osvežujoč napitek.
HRANA: iz nahrbtnika ali pa na poti, vsekakor pa vam bomo posredovali info na
avtobusu o morebitni dodatni možnosti prehrane
DATUM PRIJAVE: do torka 18. avgusta 2020 oziroma do zasedbe avtobussa

ODHODI: Celje na AP Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo 05.50 ( 200 m
od Lidla proti Dečkovi cesti),

AP Žalec 06.00, Migojnice 06.05 in Zabukovica 06.10 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

