PLANINSKO DRUŠTVO ZABUKOVICA
te vabi na izlet
»ljubiteljev četrtkov»
v NEZNANO
v četrtek, 19. decembra 2019

V r e m e bo……
Pa smo na zaključku 9. sezone izletov ljubiteljev četrtkov. Kot običajno je to
izlet v n e z n a n o - z n a n o. To je že naš 106. izlet.
Skozi vse leto smo se potepali od Primorske, do Prekmurja od Dolenjske, do
Gorenjske. Upam , da delim skupaj z vami mnenje, da smo v letošnji sezoni v
celoti realizirali program, ter tudi, da smo v veliki meri uresničili vaša
pričakovanja. Še posebno smo veseli, da smo skupaj na svečan način obeležili
naš 100. izlet na Kočevskem.

In kam gremo to pot? Kot rečeno v n e z n a n o

. Naš izlet bo
zanesljivo zanimiv in bo v naši ožji domovini. Vi pa boste poizkusili ugotoviti
kam gremo. Tistega, ki bo ugotovil kam gremo, ga bomo nagradili s
priložnostnim darilom. Če vas bo več točno ugotovilo kraj našega izleta v
neznano, pa bomo zmagovalca izžrebali.

Na našem izhodišču izleta v neznano se bomo po ustaljenem
postopku razdeli v dve skupini, če pa bo potrebno tudi v tri

skupine. Prva skupina bo potrebovala za pot 3 ure hoda, druga
skupina pa do 1,5 ur hoda. Po zaključku ture bomo na kratko v sliki
in besedi predstavili 9. sezono, prikazali pa vam bomo tudi naš
predlog izletov v 10. sezoni.
Domov se vračamo v poznih popoldanskih urah.
Veselimo se druženja in prijateljevanja z vami.
ČAS HOJE: od 1,30 do 3 ure
OPREMA: primerna obutev – planinski čevlji, oblačila primerna
vremenu, pohodne palice, osvežujoč napitek. Ker smo že v sezoni zime,
je prav, da ne pozabite v nahrbtnik dati tudi dereze
VSTOPNINA: je možna
HRANA: iz nahrbtnika in topli obrok na poti domov
DATUM PRIJAVE: do torka 17.12.2019 oziroma do zasedbe avtobusa
ODHODI: Celje na AP Nova vas ( 3 )- pred garažno hišo 07.50 ( 200 m
od Lidla proti Dečkovi cesti),

AP Žalec 08.00, Migojnice 08.05 in Zabukovica 08.10 uri
INFORMACIJE IN PRIJAVE: Franci NARAKS 041 / 763-288
email: franci.naraks@gmail.com
ŽELIMO VAM SREČEN IN VAREN
PLANINSKI KORAK

